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Серця херсонців і черкасців б’ються в унісон
ДОПОМОГА НЕСКОРЕНИМ. Гуманітарні вантажі, які надходять з різних регіонів у деокуповану 
область, вдячно зустрічають місцеві жителі

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Новина про деокупацію Хер-
сона стала точкою відліку 

для багатьох волонтерів, які по-
чали збирати все необхідне для 

жителів міста і населених пунк-
тів біля нього. У чому є потреба, 
як відправляти та опрацьовува-
ти всі логістичні питання, чер-
касці вже знали, адже не раз ве-
ликі волонтерські центри орга-
нізовували допомогу для визво-

лених міст на Харківщині, а до 
того — на Київщині. Допомага-
ли внутрішньо переміщені осо-
би, яких у Черкаському райо-
ні, за офіційними даними, більш 
як 60 тисяч осіб. Вони тримають 
зв’язок із родичами на Херсон-

щині й коригують діяльність во-
лонтерів.

Волонтери ГО «Січ» у Черка-
сах збирали гуманітарну допо-
могу для херсонців кілька днів. 
Вирушили у визволене місто 
вночі, щоб не привертати ува-

ги. Гуманітарний караван з оди-
надцяти машин доїхав до пунк-
ту призначення без пригод. 
Прибули в Херсон на світанку. 
Вісті про гостинці з Чер-
кас розлетілися містом 
миттєво. 

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ФРАНК-ВАЛЬТЕР ШТАЙНМАЄР:
«Встановлення режиму 

припинення вогню  
 в цей момент часу, по 

суті, виправдовує всю 
несправедливість, 
яка вже сталася».

Зброя, санкції, 
енергообладнання

ПРІОРИТЕТИ. Підтримку зброєю та фінансами обговорю-
вали під час зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шми-
галя з міністрами закордонних справ Естонії Урмасом Рейн-
салу, Ісландії Тордіс Гилфадоттір, Латвії Едгарсом Рінкевич-
сом, Литви Габріелюсом Ландсбергісом, Норвегії Аннікен 
Вітфельдт, Фінляндії Пеккою Хаавісто та Швеції Тобіасом 
Біллстрьомом. Денис Шмигаль наголосив, що ключовим на-
прямком лишається постачання нашій країні систем ППО та 
ПРО.

Обговорено й посилення санкцій проти росії. Прем’єр-
міністр висловив сподівання, що в дев’ятому санкційному па-
кеті буде повноцінне відключення російських банків від систе-
ми SWIFT, заборона на в’їзд до країн Європейського Союзу 
для громадян держави-терориста росії та обмеження на ро-
сійські енергоресурси.

Значну увагу сторони приділили викликам в енергетичній 
галузі України з огляду на безперервні обстріли росією інфра-
структури. Прем’єр подякував північноєвропейським та бал-
тійським країнам за постачання обладнання: «Ця підтримка 
допомагає українцям залишатися незламними та продовжу-
вати боротьбу проти варварської російської агресії».

3232 нагороди 
вибороли українські спортсмени і 

спортсменки на офіційних міжнародних 
змаганнях з початку 2022 року 

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр  
Денис Шмигаль назвав їх: потужна протиповітряна оборона 
та  швидкі ремонти пошкодженого обладнання

Дві ключові умови  
для поліпшення ситуації  
в енергетиці 

Президент ФРН про те, що заклики до перемир’я  
в російсько-українській війні виправдовують злочини рф 
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Український пілот Роман 
Василюк, збитий під час 
бойового завдання, потрапив 
у полон, а нині, після обміну, 
повертається у стрій 5 

ДОКУМЕНТИ

Закон  
України «Про 
Державний 
бюджет України 
на 2023 рік»
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Шпір Михайло Федорович, 16.08.1986 р.н., уродженець м. Чернівці Чернівецької області, останнє ві-

доме місце проживання: с. Крихівці, вул. Роксолани, 16/1 Івано-Франківської територіальної громади Івано-Франківської 
області, на підставі ст.ст.134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 21.12.2022 на 13 год 00 хв до Іва-
но-Франківського міського суду Івано-Франківської області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. 
№11, 2 поверх, зал №17, для розгляду кримінального провадження про обвинувачення Шпіра Михайла Федоровича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 436-1, ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Олеся ЗЕЛЕНКО 

Повістка про виклик обвинуваченої
Обвинувачена Латиніна Ольга Миколаївна, 28.04.1982 р.н., уродженка смт. Новопсков Луганської області, останнє ві-

доме місце проживання: с. Осинове, вул. Леніна, 17 Новопсковського району Луганської області, на підставі ст.ст.134, 
135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 06.12.2022 на 16 год 00 хв до Івано-Франківського міського суду 
Івано-Франківської області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал №17, для роз-
гляду кримінального провадження про обвинувачення Латиніної Ольги Миколаївни у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Суддя Олеся ЗЕЛЕНКО 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру

Громадянка України Кузьменко Світлана Володимирівна, 22.11.1970 року народження, у відповідності  
до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 42022050000000267 від 06.09.2022 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 111-1 Кримінального кодексу Укра-
їни, тобто в здійсненні громадянином України пропаганди у закладах освіти незалежно від типів та форм власності з 
метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України, встановленню та утвердженню тимчасової окупації час-
тини території України, уникненню відповідальності за здійснення державою-агресором збройної агресії проти Украї-
ни, а також дії громадян України, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти.

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу Генерального прокурора у рубриці 
«Повістки про виклик» за посиланням: «https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст.ст. 133, 135, 137 КПК України викликається підозрювана Кузьменко Світлана Володимирівна, 

22.11.1970 року народження, останнє відоме місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 
Карпинського, буд. 37а/18а, кв. 66  на 05.12.2022 об 11:00, 06.12.2022 об 11:00 та 07.12.2022 об 11:00 до будів-
лі тимчасової дислокації слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Лу-
ганській областях за адресою: м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, каб. 130, для отримання письмового повідомлення 
про підозру у скоєнні кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42022050000000267 від 
06.09.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.111-1 КК України, допиту як підозрюваного, а 
також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. 

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, перелік яких на-
ведений у ст. 138 КПК України, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Місто Кропивницький                      30 листопада 2022 року
Відповідно до ст.ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 30 листопада 2022 року у кримі-

нальному провадженні № 42022132580000114  від  25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 3 ст. 111-1 КК України, складене письмове повідомлення про підозру, згідно з яким громадянка України  
Кіченко Олена Анатоліївна, 29.05.1979 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні громадянкою Укра-
їни дій, спрямованих на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти, тобто у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщується на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «По-
вістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням: https://www.
gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Кіченко Олена Анатоліївна, 29.05.1979  року народження, зареєстрована за адресою: вул. По-

штова, буд. 9, смт. Новопсков Старобільського району Луганської області, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кри-
мінального процесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися 05.12.2022 об 11:00 год., 06.12.2022 об 11:00 
год., 07.12.2022 об 11:00 год. до  Старобільської окружної прокуратури Луганської області, розташованої за адресою: 
Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Соборна, 5А, кабінет № 4 (місце фактичного розташування), для отри-
мання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 
КК України у кримінальному провадженні № 42022132580000114  від 25.08.2022, допиту в якості підозрюваної, а також 
проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. Поважні причини та на-
слідки неприбуття особи на виклик вказані у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор групи прокурорів —
Керівник Старобільської окружної прокуратури

Луганської області Сергій ПОПОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про завершення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 

№ 22022000000000120 від 25.03.2022
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Коваленко Едуард Володимирович, 17.10.1965 

р.н., та Німетуллаєв Рустем Сейтумерович, 30.05.1978 р.н., про те, що 30.11.2022 спеціальне досудове роз-
слідування у кримінальному провадженні № 22022000000000120 від 25.03.2022, в якому їм повідомлено про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України, буде 
завершено, у зв’язку з чим Ви маєте право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у пе-
ріод з 10 год. 00 хв. 30.11.2022 у приміщенні Головного слідчого управління СБ України за адресою: м. Київ, 
вул. Володимирська, 33 (слідчий Ращупкін Євген Васильович, +38044-256-92-21), отримання обвинуваль-
ного акта, а також у порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкрити стороні обвинувачення наявні матері-
али, які плануєте використовувати як доказ в суді.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 КПК України повідо-
мляю, що 23.11.2022 ухвалою слідчого судді Шев-
ченківського районного суду міста Києва (справа 
№761/25371/22) надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 22022000000000579 від 26.10.2022 
стосовно підозрюваної у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 
України: Балаба Тетяна Сергіївна, 04.12.1982 р.н., яка 
переховується від слідства та суду. 

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного 

суду м. Києва від 28.11.2022 (справа № 752/1579/22) 

надано дозвіл на здійснення спеціального досудово-

го розслідування (in absentia) у кримінальному про-

вадженні № 12022010000000022 від 10.06.2022 за 

підозрою Ковітіді Ольги Федорівни, 07.05.1962  року 

народження, уродженки м. Сімферополь  у вчинен-

ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6  

ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає громадянина України Житнікова Олексія Анатолі-
йовича, 29.06.1974 року народження, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, Мелітопольський 
р-н, с. Велика Тернівка, вул. Хліборобів, буд. 9, для повідомлення про завершення досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні №22022080000002237 від 15.11.2022у період з 15:00 до 18:00 про-
тягом робочого дня 30 листопада 2022 року у приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрів-
ська, 62, а також вручення в порядку ст. 293 КПК України обвинувального акта та реєстру матеріалів досу-
дового розслідування у кримінальному провадженні №22022080000002237 від 15.11.2022 на 18 год. 00 хв.  
30.11.2022 у кабінет №115 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Олександрівська, 62.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає  громадянина України Милосердова Володимира Во-
лодимировича, 16.11.1963 року народження, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, Мелітополь-
ський р-н, смт Якимівка, вул. Визволителів Якимівки, буд. 83, для повідомлення про завершення досудового 
розслідування у кримінальному провадженні №22022080000002236 від 15.11.2022у період з 09:00 до 18:00 
протягом робочого дня 30 листопада 2022 року у приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрів-
ська, 62, а також вручення в порядку ст. 293 КПК України обвинувального акта та реєстру матеріалів досу-
дового розслідування у кримінальному провадженні №22022080000002236 від 15.11.2022 на 18 год. 00 хв.  
30.11.2022 у кабінет №114 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Олександрівська, 62.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 листопада 2022 р. № 1317 
Київ

Про внесення змін  
до деяких постанов 

 Кабінету Міністрів України  
щодо визнання результатів оцінки 

відповідності
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України щодо визнання результатів 

оцінки відповідності, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 листопада 2022 р. № 1317
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  
щодо визнання результатів оцінки відповідності

1. Пункт 26 постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 «Про 
затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» (Офіційний вісник 
України, 2013 р., № 82, ст. 3046; 2022 р., № 28, ст. 1549) виключити.

2. Пункт 25 постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754 «Про 
затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro» 
(Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3047; 2022 р., № 28, ст. 1549) виключити.

3. Пункт 25 постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 755 «Про за-
твердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують» 
(Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3048; 2022 р., № 28, ст. 1549) виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 листопада 2022 р. № 1323 
Київ

Деякі питання забезпечення  
здійснення страхових  

виплат та надання соціальних послуг  
за загальнообов’язковим  

державним соціальним страхуванням
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Установити, що:
залишки коштів, які утворилися на рахунках виконавчої дирекції Фонду соціаль-

ного страхування та її робочих органів станом на кінець останнього банківського дня 
у системі електронних платежів Національного банку у 2022 році, перераховують-
ся власниками рахунків в перший банківський день 2023 року на дохідний рахунок 
Пенсійного фонду України, відкритий в Державній казначейській службі для обліку 
коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тим-
часовою втратою працездатності і загальнообов’язкового державного соціального 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, 
які спричинили втрату працездатності, з подальшим їх спрямуванням цього ж дня на 
видатковий рахунок Пенсійного фонду України для здійснення страхових виплат та 
надання соціальних послуг, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування»;

оприлюднення фінансової та бюджетної звітності за 2022 рік  здійснюється ви-
конавчою дирекцією Фонду соціального страхування в установлені законодавством 
строки та  порядку.

2. Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопа-
да 2014 р. № 675 «Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Офіційний вісник України, 
2014 р., № 97, ст. 2800; 2016 р., № 16, ст. 652; 2019 р., № 4, ст. 130, № 60, ст. 2073) 
зміни, що додаються.

3. Пенсійному фонду України з 2 січня 2023 р. забезпечити здійснення стра-
хових виплат та надання соціальних послуг відповідно до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» на підставі переданих вико-
навчою дирекцією Фонду соціального страхування та її робочими органами справ, 
баз даних, носіїв інформації та програмного забезпечення, а також підготовлених 
нею виплатних документів на січень 2023 року.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 грудня 2022 р., крім абзаців шостого — вось-
мого пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 січ-
ня 2023 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 листопада 2022 р. № 1323   

ЗМІНИ, 
що вносяться у додаток до постанови Кабінету Міністрів  

України від 26 листопада 2014 р. № 675
1. Пункт 4 виключити.
2. Доповнити додаток пунктами 5 і 6 такого змісту:
«5. Установити, що сума єдиного внеску, що сплачується платниками, зазначени-

ми в пунктах 1 (крім абзацу сьомого), 4, 5 і 51 частини першої статті 4, абзаці третьо-
му частини першої статті 10 Закону, тимчасово у грудні 2022 року розподіляється на:

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття — 
4,8058 відсотка;

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності і загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності, — 20,7941 відсотка;

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) — 
74,4001 відсотка.

6. Установити, що сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на ви-
робництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, 
спрямовується:

тимчасово з 1 січня по 30 квітня 2023 р. Пенсійному фонду України — 95,4766 
відсотка для управління та оперативного розпорядження фінансовими ресурсами в 
межах коштів соціального страхування, Фонду соціального страхування — 4,5234  
відсотка для забезпечення здійснення заходів, пов’язаних з припиненням Фонду со-
ціального страхування та управлінь виконавчої дирекції цього Фонду;

з 1 травня 2023 р. — 100 відсотків Пенсійному фонду України.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 листопада 2022 р. № 1043-р 
Київ

Про звільнення Симонова С. А. з посади 
першого заступника Міністра молоді  

та спорту України
Звільнити Симонова Сергія Анатолійовича з посади першого заступника Міністра 

молоді та спорту України згідно з поданою заявою.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 листопада 2022 р. № 1048-р 
Київ

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 12 лютого 2014 р. № 70
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 12 лютого 2014 р. № 70 «Про затвердження переліку підприємств оборонно-про-
мислового комплексу, на здійснення закупівель товарів, робіт і послуг якими не по-
ширюється дія Закону України «Про здійснення державних закупівель», та визнан-
ня такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 листопада 2022 р. № 1061-р 
Київ

Про внесення зміни до пункту 1  
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 12 грудня 2018 р. № 1023 
Внести зміну до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 

2018 р. № 1023 «Про визначення державного підприємства зовнішньоекономічної ді-
яльності «Укрінтеренерго» постачальником «останньої надії» — із зміною, внесеною 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1692 (Офіційний 
вісник України, 2022 р., № 3, ст. 136), замінивши в абзаці другому слова і цифри «до 
31 грудня 2022 р.» словами і цифрами «до 31 грудня 2023 р.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 листопада 2022 р. № 1062-р 
Київ

Деякі питання діяльності акціонерного 
товариства «Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України»
1. Відповідно до статей 51 і 52 Закону України «Про акціонерні товариства», під-

пункту 37 пункту 70 Статуту акціонерного товариства «Національна акціонерна ком-
панія «Нафтогаз України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
14 грудня 2016 р. № 1044, ліквідувати представництво Національної акціонерної ком-
панії «Нафтогаз України» у Федеративній Республіці Німеччина.

2. Правлінню акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «На-
фтогаз України» забезпечити здійснення заходів щодо ліквідації представництва На-
ціональної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у Федеративній Республіці Ні-
меччина, передбачених законодавством України та законодавством Федеративної 
Республіки Німеччина.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає Криворученка Олега Миколайовича, 11.03.1956 
року народження, в якості обвинуваченого в су-
дове засідання по кримінальному провадженню 
№22021011000000025 внесеного до ЄРДР 17.05.2021 
року за обвинуваченням Криворученка Олега Мико-
лайовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, яке призначе-
но на 09 год. 30 хв. 05 грудня 2022 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченого Криворученка Олега Микола-
йовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

 Суддя О. В. Мєлєшак

У провадженні Шевченківського районного суд) 
м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/388/2022 за обвинуваченням Хакімзянова 
Ігоря Євгеновича за ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.258-5 КК Украї-
ни, згідно Єдиного державного реєстру досудових роз-
слідувань за №22014000000000357 від 15.08.2014 року, 
розгляд якого здійснюється в порядку спеціального су-
дового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, ще судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 06.12.2022 року о 
13 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районно-
го суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 31А, каб. №511, в яке викликається обвину-
вачений Хакімзянов Ігор Євгенович, який проживає за 
адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Убореви-
ча, буд. 17, кв 17.

Суддя О. А. Голуб

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає Короля Віталія Борисовича, 23.01.1985 ро-
ку народження, в якості обвинуваченого в судо-
ве засідання по кримінальному провадженню 
№22022000000000259 внесеного до ЄРДР 08.06.2022 
року за обвинуваченням Короля Віталія Борисовича 
у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 114 КК України, яке призначено на  
11 год. 00 хв. 05 грудня 2022 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченого Короля Віталія Борисовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 114 КК України.

Суддя О. В. Мєлешак

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Яніна Ігоря Альбертовича, 15.10.1966 року 
народження, (останнє відоме місце проживання: АРК 
Крим, м. Сімферополь, вул. Обська, З-А, кв. 65) у вчи-
ненні кримінального правопорушення передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України у судове засідання, яке відбу-
деться 06 грудня 2022 року о 14 год. 50 хв. Явка до су-
ду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу. Слухання кримі-
нального провадження відбудеться в приміщенні По-
дільського районного суду м. Києва за адресою: 04071,  
м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 307, під головуванням 
судді Бузунко О. А. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться о 10 го-
дині 00 хвилин 06 грудня 2022 року під головуванням 
судді Антонюк М. С. в приміщенні суду за адресою:  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507 обвину-
ваченого Дергачова Ігоря Федоровича, 30 січня 1968 
року народження,  в рамках кримінального прова-
дження № 22021000000000105, внесеного до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань  08 квітня 2021, за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України.

Дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спе-
ціального судового провадження.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1023/2021 за обвинуваченням Цибульник 
Ірини Олександрівни за ч.1 ст. 258-3 КК України, згід-
но Єдиного державного реєстру досудового розсліду-
вання за №220 170 000 000 003 52 від 21.09.2014 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному криміналь-
ному провадженні відбудеться 06 грудня 2022 року 
о 10 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського район-
ного суду м.Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 31А, каб. №611.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя А. В. Кваша 

У провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження віднос-
но Хмарук Наталії Сергіївни, 21.08.1969 року народжен-
ня, обвинувачену у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. У зв’язку 
з викладеним, в судове засідання викликається Хмарук 
Наталія Сергіївна, 21.08.1969 року народження, обви-
нувачена у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеть-
ся 05 грудня 2022 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні 
Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Максима Кивоноса, 25, під головуванням 
судді Застрожнікової К. С.

У разі неявки обвинуваченого, дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутністю обвинува-
ченої в порядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, 

що 23.10.2022 року суддею Скубою А. В. була по-
становлена ухвала про здійснення спеціального су-
дового провадження у кримінальному провадженні  
№ 22021000000000220 по обвинуваченню Зубарєва Ан-
дрія Миколайовича, 23.08.1983 р.н., у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27,ч. 
2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання яке відбудеться 06.12.2022 року о 
13 год. 00 хв. у приміщенні Дарницького районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 
7/13, каб. 17, викликається обвинувачений Зубарєв Ан-
дрій Миколайович.

Ухвала про здійснення спеціального судового прова-
дження та інші документи, що підлягають врученню об-
винуваченому, відповідно до п.6 ч.3 ст.323 КПК України, 
вручено захиснику.

Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Ко-
шиця, 5-А.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться о 10 го-
дині 30 хвилин 06 грудня 2022 року в приміщенні су-
ду під головуванням судді Антонюк М. С. за адресою:  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507 обвинува-
ченої Алєєвої Наталі Галівни, 22.01.1949, в рамках кри-
мінального провадження № 4201600000002694 від 
06.10.2016, внесеного до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань 06 жовтня 2016 року, за ознаками вчи-
нення кримінальних правопорушень, передбаченими 
ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає Головатюка Сергія Валерійовича, 06.09.1974 
року народження, в якості обвинуваченого в су-
дове засідання по кримінальному провадженню  
№ 42022100000000179 внесеного до ЄРДР 09.05.2022 
року за обвинуваченням Головатюка С.В. у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 
ст. 111-1 КК України, яке призначено на 09 год. 20 хв. 
06 грудня 2022 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченого Головатюка Сергія Валерійо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09 го-
дині 00 хвилин 05 грудня 2022 року в приміщенні су-
ду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 
№ 608 обвинуваченого Федчука Петра Миколайови-
ча, 31.10.1968 року народження в рамках криміналь-
ного провадження № 62022000000000684, внесеного 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 верес-
ня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1  
ст. 351, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Є. В. Сидоров

Печерський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого  Сулейманова Володимира Рахманкулови-
ча, 04.02.1952 р.н. (останнє відоме місце проживання: 
Луганська область, Старобільський район, село Чми-
рівка, вул. Нафтовиків, буд. 10, кв. 1) у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України України в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 05  грудня 
2022 року об 11 год. Явка до суду обов’язкова. При со-
бі необхідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу. Слухання кримінального провадження від-
будеться в приміщенні Печерського районного суду  
м. Києва за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 15, 
каб. 328, під головуванням судді Білоцерківця О. А.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватися за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
м. Дніпро                      30 листопада 2022 року 
Громадянин України Межирицький Ярослав Володимирович, 10.07.1981 р.н., відповідно до ст.ст. 111,112,276-278 та гла-

ви 11 КПК України вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні № 22022130000000144 від 06.05.2022 у 
добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністра-
тивно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «По-
вістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.
ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Громадянин України Межирицький Ярослав Володимирович, 10.07.1981 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 

Кримінального процесуального кодексу України вам необхідно з’явитися 05.12.2022 о 10:00 год., 06.12.2022 о 10:00 год., 
07.12.2022 о 10:00 год. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Соборний район, пл. Шевченка, буд.7, кім.131 (місце фак-
тичного розташування) для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушен-
ня передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні № 22022130000000144 від 06.05.2022, допиту в 
якості підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному проваджен-
ні. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального ко-
дексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ РІШЕННЯ  
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Відповідно до ухвали слідчого судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 
28.11.2022 (справа №333/4525/22, провадження №1-кс/333/1650/22) надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за №62021080020000133 
від 02.07.2021 відносно підозрюваного Мазурчука Володимира Миколайовича, 19.01.1975 р.н.,  
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Мазурчук Володимир Миколайович, 19.01.1975 року народження, уродженець с. Фролів-

ка, Партизанського району, Приморського Краю, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Керч, 
вул. Нестерова, 29/45, відповідно до вимог ст.ст. 133, 134, 135 КПК України, на 10 год. 00 хв. 
05.12.2022, на 10 год. 00 хв. 06.12.2022, на 10 год. 00 хв. 07.12.2022 Вам необхідно з’явитись до 
Запорізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Базарна, 2, для участі у проведенні допиту в якості підозрювано-
го, отримання повідомлення про завершення досудового розслідування, відкриття та ознайом-
лення з матеріалами досудового розслідування, а також вручення обвинувального акта та реє-
стру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №62021080020000133 
від 02.07.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 408,  
ч. 1 ст. 111 КК України, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
м. Дніпро                         30 листопада 2022 року 
Громадянка України Григоренко Ірина Вікторівна, 06.04.1963 р.н., відповідно до ст. ст. 111,112,276-278 та гла-

ви 11 КПК України вам повідомляється про підозру в кримінальному провадженні № 42022132580000126 від 
21.09.2022 у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-роз-
порядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово оку-
пованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у ру-
бриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за посилан-
ням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Григоренко Ірина Вікторівна, 06.04.1963 р.н., зареєстрована за адресою: вул. Вишнева, 158,  

смт Марківка Старобільського району Луганської області, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Криміналь-
ного процесуального кодексу України вам необхідно з’явитися 05.12.2022 о 10:00 год., 06.12.2022 о 10:00 год., 
07.12.2022 о 10:00 год. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій 
та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, 7 (місце фактичного 
розташування) для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 
передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні № 42022132580000126 від 21.09.2022, до-
питу в якості підозрюваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінально-
му провадженні. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 139 Криміналь-
ного процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
м. Дніпро                      30 листопада 2022 року 
Громадянин України Луганський Олександр Назарович, 17.07.1955 р.н., відповідно до ст. ст. 111,112,276-278 

та глави 11 КПК України вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні № 42022132580000063 
від 02.05.2022 у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-
розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово 
окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у ру-
бриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за посилан-
ням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Луганський Олександр Назарович, 17.07.1955 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 

137 Кримінального процесуального кодексу України вам необхідно з’явитися 05.12.2022 о 13:00 год., 06.12.2022 
о 13:00 год., 07.12.2022 о 13:00 год. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ 
в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Соборний район, пл. Шев-
ченка, буд.7, кім.131 (місце фактичного розташування) для отримання письмового повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні 
№ 42022132580000063 від 02.05.2022, допиту в якості підозрюваного, а також проведення інших слідчих та про-
цесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик вказані у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Самонін Максим Олександрович, 18.10.1985 р.н., уродженець м. Харцизьк, вул. Орджонікідзе, 

буд.17, Донецька область, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Орджонікі-
дзе, 17 на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 21.12.2022 р. на 11 год. 45 хв. 
та 27.12.2022 р. на 14 год. 00 хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, за адресою:  
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 1 поверх, зал 7, для розгляду кримінального провадження 
про обвинувачення Самоніна Максима Олександровича у вчиненні кримінальних правопорушень , передбачених 
ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Тринчука В. В., суддів Болюк І. І., Деркач Н. І.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 КПК України повідомляю, що ухвалою слідчого судді Комунарського районно-
го суду м. Запоріжжя Холод Р.С. від 28.11.2022 (справа №333/5738/22, провадження №1-кс/333/1706/22) на-
дано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) у кримінальному проваджен-
ні №62022080010000114 від 11.08.2022 стосовно Войнікова Олексія Степановича, 26.06.1987 р.н., який підо-
зрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, та переховуєть-
ся від слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ  
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
м. Харків                       28 листопада 2022 року
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтаві від 28.11.2022 по справі № 552/8679/22, про-

вадження № 1-кс/552/3507/22, надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 42022221750000050 від 09.03.2022 стосовно підозрюваного  Семикоза Сергія Воло-
димировича, 19.03.2002 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК Укра-
їни. 

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здійснення спеціального досудового розслідування у вказа-
ному кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України підозрюваному Семи-
козу Сергію Володимировичу, 19.03.2002 р.н., повідомляємо, що Вам необхідно з’явитися 05.12.2022 о 10:00, 
06.12.2022 о 10:00, 07.12.2022 о 10:00 до другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіаль-
ного управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за адресою: м. Харків, вул.  
Є. Котляра, 7, для допиту в якості підозрюваного, а також проведення слідчих та процесуальних дій у вказа-
ному кримінальному провадженні. 

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується завершення досудового розслідування, то-
му відповідно до ст. 290 КПК України повідомляю, що досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 42022221750000050 від 09.03.2022 за ч. 4 ст. 408 КК України, за підозрою Семикоза Сергія Володимирови-
ча, 19.03.2002 р.н. буде завершено 08.12.2022 та Ви маєте право на доступ до матеріалів досудового розслі-
дування у вказаному кримінальному провадженні та право на ознайомлення із ними за правилами статті 290 
КПК України, починаючи з 11:00 08.12.2022 у приміщенні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харко-
ві) ТУ ДБР у м. Полтаві за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7, каб. № 7. 

Вам необхідно з’явитися 08.12.2022 об 11:00 до другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Те-
риторіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за вище вказаною 
адресою для вручення повідомлення про завершення досудового розслідування та виконання вимог ст. 290 
КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні), а саме для надання доступу до матеріалів кримінального 
провадження та ознайомлення із ними.

Також, Вам необхідно з’явитися 09.12.2022 о 12:00 до другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харко-
ві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за вищевка-
заною адресою для вручення прокурором обвинувального акта, реєстру матеріалів досудового розслідування 
та відібрання розписки про їх отримання. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст.ст. 138-139 КПК України, у тому числі: 
можливість застосування приводу, накладення грошового стягнення, здійснення спеціального судового роз-
гляду. 

Телефон та поштова скринька для зв’язку:  тел. (0532) 641018, е-mail: dbr@pl.dbr.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Філіндаш Сергій Миколайович, 24.12.1962 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 

278 КПК України Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 22022050000002447 від 
20.07.2022, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, тобто у добро-
вільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або 
адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій те-
риторії, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу Генерального прокурора у рубриці 
«Повістки про виклик» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст.ст. 133, 135, 137 КПК України викликається підозрюваний Філіндаш Сергій Миколайович, 

24.12.1962 р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання за адресою: м. Волноваха, вул. Гастелло, буд. 
8, кв. 1, на 05.12.2022 о 12:00, 06.12.2022 о 12:00 та 07.12.2022 о 12:00, до будівлі тимчасової дислокації слід-
чого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адре-
сою: м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, каб. 130, для отримання письмового повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення у кримінальному провадження № 22022050000005020 від 22.09.2022, за 
ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст.111-1 КК України, допиту як підозрюваного, а також про-
ведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: 
можливість застосування приводу та здійснення спеціального досудового розслідування. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ,  
Справа №947/19643/22, провадження №1-кс/947/1082/22, ЄРДР № 42015161010001557

Бреєв Григорій Олександрович, 31.01.1979 (останнє відоме місце проживання на території України: Укра-
їна, Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 5 Авіамістечка, буд. № 30-В, кв. 4), на підставі ст.ст. 133, 
135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитися 06.12.2022 о 09:15 год., до судді Київського районного суду  
м. Одеси Іванчука Вадима Миколайовича, м. Одеса, вул. Варненська, 3Б, зал № 224, для участі у розгляді кри-
мінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015161010001557 
від 16.03.2015 року у відношенні: Бреєва Григорія Олександровича, 31.01.1979 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111 та ч.1 ст.408 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду — ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття підозрю-
ваного передбачені статтею 139 КПК України.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Берещанську Ірину Іванівну 03.07.1952 року 
народження, (останнє відоме місце проживання: вул. Ковильна, 36, кв. 90, м. Севастополь, АР Крим) у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбу-
деться о 12 годині 30 хвилин 06 грудня 2022 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва за адресою: 03127,  

м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 34 (головуючий суддя Єсауленко М. В.).
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного оголошення обвинувачений вва-

жається належним чином ознайомлений з його змістом.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримі-

нальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження. 

В провадження Приморського районного суду м. Одеси надійшов обвинувальний акт  у кримінально-
му провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2017 року за  
№ 42017160000001295 відносно Шпінова Олександра Дмитровича, 10.02.1975 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до вимог ст.ст. 135, 323, 297-5 КПК України, обвинуваченому Шпінову Олександру Дмитровичу, 
10.02.1975 року народження, проживаючому: м. Одеса, пров. Каркашадзе, 3/1, кв. 66, необхідно з’явитися в судо-
ве засідання, яке відбудеться 07.12.2022 року о 15 год. 00 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 33, зал 
судових засідань №107.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені ст. 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне про-

вадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження».
Суддя Ілля ЛОНСЬКИЙ 

Втрачене свідоцтво про право власності на квартиру на ім’я 
Загребельський Олександр Петрович за адресою: 

Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Івана Франка, 
буд. 24, кв. 76, вважати недійсним.

Втрачений диплом КТ-749688 виданий 31.05.1986 р. 

Ірпінським індустріальним технікумом на ім’я 

Вовченко Наталії Борисівни, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС у 1986 р. (категорія 2) серії А №192318, 

дата видачі 08.12.1992 р., на ім’я Семенець Надії Андріївни,  
вважати недійсним.

У провадженні Галицького районного суду м. Львова (колегія суддів у складі головуючого судді Стрельбиць-
кого В. В.) знаходиться кримінальне провадження про обвинувачення Литовченка Олександра Леонідовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Повідомляємо, що судове засідання у даній справі судом призначено на 06 грудня 2022 року о 14 годині 30 
хвилин, та 09 грудня 2022р. о 14:00 у приміщенні Галицького районного суду м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. 
Чоловського, 2 (2 поверх, З кабінет).

Попереджаємо Литовченка Олександра Леонідовича, 08.11.1976 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Красна 73, що у випадку Вашої неявки у судове засідання на вищев-
казані дату та час, справу буде розглянуто у Вашій відсутності на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Повістка про виклик
Обвинувачений Орлов Вячеслав Вячеславович, 09.09.1981 року народження, зареєстрований та проживає за 

адресою: Запорізька обл., Мелітопольський р-н., с. Семенівка, вул. Михайлівська, 227, відповідно до ст.ст. 134, 
135, 323 КПК України, викликається в судове засідання на 13 год. 45 хв. 08 грудня 2022 року до Комунарського 
районного суду м. Запоріжжя (м. Запоріжжя, вул. Європейська, 7, каб. 24, тел. 093-097-13-12) для проведення 
підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні №22022080000001629, у справі №331/3078/22, за 
обвинуваченням Орлова Вячеслава Вячеславовича у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 7 
ст.111-1 КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться о 09 годині 05 хвилин 12 грудня 2022 року в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507 об-
винуваченого Колесніченко Вадима Васильовича за ч. 2 ст. 161, ч. 4 ст. 27,  
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження. 

Суддя М. С. Антонюк

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться о 09 годині 05 хвилин 12 грудня 2022 року в приміщенні 
суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507 обвинувачено-
го Кусюка Сергія Миколайовича, 01.12.1966 року народження, за ч. 2 ст. 28,  
ч. 2 ст. 365 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження. 

Суддя М. С. Антонюк

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться о 09 годині 05 хвилин 12 грудня 2022 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507, обвинувачено-
го Федчука Петра Миколайовича, 31.10.1968 року народження, за ч. 2 ст. 28,  
ч. 2 ст. 365 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя М. С. Антонюк

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 

06.12.2022 року о 10 год. 30 хв., 15.12.2022 року о 09 
год. 00 хв., 20.12.2022 року о 09 год. 30хв. буде про-
водитися підготовче судове засідання у кримінально-
му провадженні №42022102020000048 по обвинува-
ченню Трульова Юрія Валерійовича, 05.06.1973 р.н., 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 111-1  КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений 
Трульов Юрій Валерійович.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, 
каб. 17.

Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Ко-
шиця, 5-А.

Суддя Скуба А. В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Гли-
няника Володимира Вікторовича, 27.09.1977 р.н. (остан-
нє відоме місце проживання: вул. Косарєва, 6, кв. 18,  
м. Севастополь, АР Крим), який обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання 
у кримінальному провадженні №22020011000000005, 
яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, 
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 27, о 12 
годині 30 хвилин 06 грудня 2022 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту пу-
блікації даного оголошення, обвинувачений вважаєть-
ся таким, що належним чином повідомлений про місце 
і час судового засідання. У разі неявки обвинуваченого, 
розгляд кримінального провадження може бути здій-
снений в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бойко О. В.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, 
що 20.12.2022 року о 09 год. 30 хв. буде проводи-
тися підготовче судове засідання у кримінальному 
провадженні №42016000000002724 по обвинувачен-
ню Берзіньш Валентини Степанівни, 01.01.1952 р.н., 
обвинуваченої у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачена 
Берзіньш Валентина Степанівна.

Справу розглядає суддя Скуба А. В.
Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, 

каб. 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Ко-

шиця, 5-А.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченого Мєркотан Сергія Володи-
мировича для розгляду кримінального провадження 
на проведення підготовчого судового засідання, вне-
сеного до ЄРДР за № 62022000000000626 відносно 
Мєркотан Сергія Володимировича, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України та повідомляє, що судове засідан-
ня відбудеться 06.12.2022 о 12 год 30 хв в приміщенні 
Святошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Бандура І. С

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Мо-
розко Ольгу Романівну, 08.04.1983 р.н., (останнє відо-
ме місце проживання: вул. Куйбишева, 4, кв.46, м. Се-
вастополь, АР Крим), яка обвинувачується у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання у 
кримінальному провадженні №42016000000002687, 
яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127,  
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна. 14-а, зал № 27 о 12 
годині 00 хвилин 05 грудня 2022 року.

Явка обвинуваченої є обов’язковою. З моменту пу-
блікації даного оголошення, обвинувачений вважаєть-
ся таким, що належним чином повідомлений про місце 
і час судового засідання. У разі неявки обвинуваченого, 
розгляд кримінального провадження може бути здій-
снений в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бойко О. В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Лок-
тіонова Ігоря Валентиновича, 05.05.1956 р.н., (останнє 
відоме місце проживання: вул. Фадєєва, 22/29, м. Се-
вастополь, АР Крим), який обвинувачується у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання у 
кримінальному провадженні №22018011000000012, 
яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127,  
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 27 о 13 
годині 00 хвилин 06 грудня 2022 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту пу-
блікації даного оголошення, обвинувачений вважаєть-
ся таким, що належним чином повідомлений про місце 
і час судового засідання. У разі неявки обвинуваченого, 
розгляд кримінального провадження може бути здій-
снений в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бойко О. В.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, 

що 06.12.2022 року о 10 год. 00 хв. буде проводитися 
підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні № 22020011000000010 по обвинуваченню Ха-
рути Миколи Петровича, 24.03.1957 р.н., обвинуваче-
ного у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений 
Харута Микола Петрович.

Справу розглядає колегія суддів у складі голову-
ючого судді Скуби А. В., суддів Домарєва О. В., Про-
салової О. М.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, 
каб. 17.

Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Ко-
шиця, 5-А.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/2828/2022 відносно Сєргєйцева Тимо-
фія Миколайовича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2  
ст. 442 КК України розгляд якого здійснюється в по-
рядку спеціального судового провадження. Шевчен-
ківський районний суд м. Києва повідомляє, що су-
довий розгляд по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 13.12.2022 року о 10 год.  
00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31 А, каб. №501, в яке викликається обвинува-
чений Сєргєйцев Тимофій Миколайович, який про-
живає за адресою: Російська Федерація, м. Москва, 
вул. Мала Ординка, буд. 19, кв. 5.

Суддя Л. Л. Щебуняєва
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Назаренку Володимиру Петровичу, 11.09.1984 року народження, на 

підставі ст. ст. 36, 135, 276, 277, 278, 481 КПК України повідомлено про 
те, що він обґрунтовано підозрюється в готуванні до державної зради 
— діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду сувере-
нітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатнос-
ті, державній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного 
стану або в період збройного конфлікту, тобто вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 111 КК України 
(в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001 зі змінами, внесеними згід-
но із Законом № 1183-VІІ від 08.04.2014, № 1689-VІІ від 07.10.2014), а 
також в закінченому замаху на підбурювання до дезертирства в умо-
вах воєнного стану, тобто вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України (в редакції 
Закону № 194-VІІІ від 12.02.2015).

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного визначені зокрема ст. 42 
КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конституції України.

Назаренку Володимиру Петровичу,
11.09.1984 року народження, уродженцю
м. Києва, громадянину України, остання 
відома адреса проживання: м. Київ, 
Академіка Грекова, 3, корпус 1 кв. 29.

ПОВІСТКА
Назаренко Володимир Петрович, 11.09.1984 року народження, Ви 

викликаєтесь на 12 год. 00 хв. 05, 07, 09 грудня 2022 року до проку-
рора першого відділу другого управління процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачен-
ня Департаменту нагляду за додержанням законів органами Держав-
ного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Петруні Р. А. 
за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, 8, каб. № 254, для прове-
дення слідчих дій (допиту) в якості підозрюваного по кримінальному 
провадженню № 42022000000000400 від 30.03.2022 за ознаками кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 111, ч. 2  
ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч.4 ст. 408 КК України.

При собі необхідно мати документи, які посвідчують Вашу особу. У 
випадку неможливості з’явлення Ви зобов’язані заздалегідь повідоми-
ти про це.

Примітка: Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
Поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затриман-

ня, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження сво-
боди пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обста-

вини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або ін-
ші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протя-
гом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка 
хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з ліку-
ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей 
заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб 
або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання пові-
стки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 
з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивіль-

ний відповідач, який був у встановленому КПК України порядку викли-
каний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про ви-
клик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на 
нього накладається грошове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 роз-
міру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик 
слідчого, прокурора; -— від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної 
плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. 2. У ви-
падку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрювано-
го, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід. 3. За зліс-
не ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, вста-
новлену законом.

Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий ви-
клик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини 
більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у 
міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимча-
сово окупованій території України, території держави, визнаної Верхо-
вною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розслідування чи спеціального судового 
провадження.

Старший групи прокурорів — Прокурор першого відділу  
другого управління процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення 
Департаменту нагляду за додержанням законів органами  

Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора  
Руслан ПЕТРУНЯ  

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Октябрський районний суд м. Полтави викликає обвинуваченого 

Артамонова Андрія Валерійовича, 12.05.1968 р.н., в судове засідан-
ня об 11:00 год. 13.12.2022 р. у справі №554/6157/21 за обвинувачен-
ням Артамонова Андрія Валерійовича, 12.05.1968 р.н., у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України. 
Адреса суду: м. Полтава, вул. Навроцького, 5 (зал судових засідань 
№5). Явка до суду обов’язкова.

У разі неявки з поважних причин просимо повідомити про це суд.
Суддя Троцька А. І.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання 
в якості обвинуваченої Бондарчук Ірину Юріївну, 27.10.1973 року наро-
дження, зареєстровану за адресою: Луганська область, м. Антрацит, 
вул. Дарвіна, 19, кв. 2, в рамках кримінального провадження за озна-
ками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 06 грудня 2022 року о 14 год. 10 хв. 
в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 229.

Суддя О. Ю. Гоменюк

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні 
Кримінальне провадження № 1-кп/359/341/2022

Бориспільський міськрайонний суд Київської області
викликає Вас як обвинуваченого
на 15 год. 00 хв. 05 грудня 2022 р.
у справі
кримінальне провадження за обвинуваченням 
Ареф’єва Бориса Борисовича у вчиненні кримінальних 
правопорушень,передбачених ч.4 ст.41,ч.2 ст.28,ч.3 
ст. 365,ч. 4 ст. 41,ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.366, ч. 2 ст. 384 КК 
України.
Місце знаходження суду:
вул. Героїв Небесної Сотні, 8, м.Бориспіль, Київська об-
ласть

Суддя: Ткаченко Д. В. 
__________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Кому

Ареф’єву Борису Бори-
совичу

Місцезнаходження/місце 
проживання:

Просп. 
Червонозоряний,152-А,
Голосіївський район,м.
Київ
Додатково просимо пода-
ти такі документи:
паспорт

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно ст. 138 КПК України
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші 
подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відря-
дження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуван-
ням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна за-
гроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до 
суду. 
Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивіль-
ного відповідача передбачені ст.139 КПК України, а також наслідки неприбуття об-
винуваченого передбачені ст.323 КПК України, прокурора та захисника – ст.324 
КПК України, потерпілого — ст.325 КПК України, цивільного позивача, цивільно-
го відповідача та їх представників — ст.326 КПК України, свідка, спеціаліста, пере-
кладача і експерта — ст.327 КПК України.

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає кримінальне провадження 
№ 712/8401/22 відносно Капшеєва Сергія Вілієвича, за обвинуваченням у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК 
України за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Обвинувачений Капшеєв Сергій Вілієвич 11.06.1976 року народження, заре-
єстрований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Правди, буд. 43, кв. 5, вул. Ломоно-
сова, 1а, викликається в судове засідання, яке відбудеться 08 грудня 2022 ро-
ку о 10 годині 15 хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гого-
ля, 316, зал № 1.

Суддя С. М. Бащенко

Ірпінський міський суд Київської області викликає у якості обвину-
вачених: Князєва Василя Миколайовича, 21.01.1998 року народження, 
Кашина Михайла Олексійовича, 31.03.1998 року народження, Лаврен-
тьєва В’ячеслава Анатолійовича, 21.09.1992 року народження, Маль-
цева Семена Костянтиновича, 18.11.1995 року народження, Наришкіна 
Григорія Вікторовича, 23.02.1992 року народження, Пєскарьова Сер-
гія Олеговича, 13.05.1997 року народження, Раднаєва Альберта Баі-
ровича, 25.03.1998 року народження, Сергієнка Дмитра Сергійовича, 
19.06.1994 року народження, Бізяєва Андрія Сергійовича, 25.10.1988 
року народження для розгляду кримінального провадження з дозво-
лом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до 
ЄРДР за № 42022112320001194 стосовно: Князєва Василя Миколайо-
вича, Кашина Михайла Олексійовича, Лаврентьєва В’ячеслава Анато-
лійовича, Мальцева Семена Костянтиновича, Наришкіна Григорія Вік-
торовича, Пєскарьова Сергія Олеговича, Раднаєва Альберта Баірови-
ча, Сергієнка Дмитра Сергійовича, Бізяєва Андрія Сергійовича за об-
винуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного частиною 1 статті 438 КК України, та повідомляє, що судове засі-
дання відбудеться 01.12.2022 о 14 год. 00 хв. в приміщенні Ірпінсько-
го міського суду Київської області за адресою: Київська область, м. Ір-
пінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки обвинувачених до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутністю обвинувачених в порядку 
спеціального судового провадження. 

Суддя Одарюк М. П.

Приватний нотаріус Сумського районного нотаріального округу 
Сумської області Хоменко О. В. повідомляє, що після смерті Сагайдак 
Григорія Панкратовича, 18 серпня 1954 року народження, який помер 
30 січня 2022 року, постійним місцем проживання та реєстрації яко-
го було: с. Кам’яне, вулиця Кожедуба, будинок 14, Сумського району 
Сумської області, була відкрита спадкова справа.

Просимо Сагайдак Юрія Григоровича та Сагайдак Станіслава Гри-
горовича до 30 листопада 2022 року з урахуванням вимог Постано-
ви КМУ від 28.02.2022 №164 (зі змінами від 19.04.2022 року) «Дея-
кі питання нотаріату в умовах воєнного стану» звернутися по питан-
ню прийняття спадщини до нотаріуса за адресою: 40035, місто Суми, 
проспект М. Лушпи, буд. 5, кор. 30, або за телефонами: 068-517-33-
04, 099-422-73-04.

Повістка про виклик в порядку спеціального  
судового провадження.

У відповідності до вимог ст. 297-1, 323 КПК України Мукачівський 
міськрайонний суд Закарпатської області викликає судове засідання, 
яке проводиться у вигляді спеціального судового провадження, Сар-
кісян Карапета Маміконовича, уродженця м. Октемберян, Вірменія, 
мешканця м. Ужгород, вул. Залізнична, 44/22, обвинуваченого у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 
15,  п.п.1,5 ч. 2 ст. 115 КК України.

Судове засідання відбудеться об 11 годині 00 хвилин 09 грудня 2022 
року в приміщенні Мукачівського міськрайонного суду за адресою: За-
карпатська область, м. Мукачево, вул. Літуна Андрія, 13 «А».

Суддя Оксана МАРГИТИЧ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ РІШЕННЯ 
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

ТА ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Киє-

ва від 01.11.2022 (справа №761/23005/22) надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування у межах кримінального про-
вадження № 22022011000000015 від 14.06.2022 за підозрою грома-
дянина України Трегуба Володимира Олеговича, 29.03.1981 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч.5 ст.111-1 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, викликається підо-
зрюваний Трегуб Володимир Олегович, 29.03.1981 року народження 
05 грудня 2022 року об 11:00 години до слідчого управління ГУ СБУ в 
Автономній Республіки Крим (м. Київ, вул. Ю.Поправки, 14а), або до 
прокуратури Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24) 
для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, вру-
чення повідомлення про підозру, обвинувального акта та реєстру ма-
теріалів у порядку ст.290 КПК України, а також для участі в проведен-
ні слідчих та процесуальних дій при здійсненні спеціального досудо-
вого розслідування.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідан-
ня, в якості обвинуваченого Добренка Сергія Михайловича, 28.10.1960 
року народження, уродженця м. Потсдам, Німеччина, зареєстрованого: 
вул. Новошевченківська, буд. 48, с. Матусів Шполянського району Чер-
каської області, фактично проживаючого: вул. Пухова, буд. 41, кв. 80,  
м. Донецьк.

Судове засідання відбудеться 07 грудня 2022 року о 09 год. 15 хв. 
у приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 237.

Суддя О. І. Кончина

ПОВІДОМЛЕННЯ
Потерпілим: Труфакі В. Ю., Пономаренко (Горун) В. І.
Представнику потерпілої: Федяєву С. В.
Миколаївський апеляційний суд повідомляє, що розгляд криміналь-

ного провадження за апеляційною скаргою прокурора відділу про-
куратури Одеської області Лященка А. В. на вирок Первомайського 
міськ районного суду Миколаївської області від 29 березня 2019 ро-
ку відносно Шепітка Ї. Г. та Ковальчука О. О. відкладено на 14 грудня 
2022 року на 10:00 год.

Суддя О. В. Куценко
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