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Материк майстрів красного письменства
ЮВІЛЕЙ. Черкаська обласна організація НСПУ відзначає 50-річчя

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

Чарівний черкаський край 
споконвіку спонукає до 

творчості. Про ці землі йдеться 
в «Повісті минулих літ» і «Поу-
ченні» Володимира Мономаха, 
«Слові о полку Ігоревім». Ще із 

XII століття на Канівщині тво-
рив молитви й роздуми Клим 
Смолятич. У Кавраї на Золото-
ніщині плекав «Сад божествен-
них пісень» Григорій Сковоро-
да, писав «Енеїду» Іван Котля-
ревський. Саме про ці та інші лі-
тературні віхи розмовляємо з 
головою обласної письменниць-

кої організації, якій виповнюєть-
ся 50 років, літературознавцем, 
професором Черкаського націо-
нального університету Володи-
миром Поліщуком. 

Ближча до нас історія укра-
їнського письменства, зауважив 
літературознавець,  промовляє 
іменами класиків і неокласиків, 

які народилися тут чи розгор-
нули свої таланти: Петро Гулак-
Артемовський, Тарас Шевченко, 
Михайло Максимович, Іван Не-
чуй-Левицький, Михайло Ста-
рицький, Агатангел Кримський, 
Сергій Єфремов, Василь Дома-
ницький, Михайло Драй-Хмара, 
Павло Филипович, Олексій Ба-

ранников, Тодось Осьмачка, Ми-
кола Бажан. І ще  митці слова 
новітнього часу, як-от Докія Гу-
менна, Наталя Лівицька-Холод-
на, Василь Симоненко, Мико-
ла Воробйов, Василь Захарчен-
ко, Євген Попович, Дми-
тро Чередниченко, Михай-
ло Слабошпицький. 

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЬГА СТЕФАНІШИНА:
 «На останній 

міністерській зустрічі  
 у Бухаресті всі 30  

країн-членів НАТО 
погодилися 

    з необхідністю надання 
Україні членства  

в Альянсі». 

Amazon допомагає 
цифровій державі

ТЕХНОЛОГІЇ. Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової транс-
формації Михайло Федоров та директор з питань державної 
трансформації Amazon Web Services Ліам Максвелл підписали 
Меморандум про співпрацю у галузях цифрової трансформації, 
державного управління, цифрової грамотності та інновацій.

Amazon Web Services надає підтримку Україні на 75 мільйонів до-
ларів. Ці кошти виділені на послуги з міграції державних реєстрів, 
інших необхідних для функціонування держави баз даних до хмар-
ного середовища AWS. Хмарні технології AWS — основа подаль-
шого функціонування цифрової держави та економіки. Завдяки мі-
грації даних реєстри продовжують працювати навіть під час обстрі-
лів та відключень електрики, а українці можуть безперебійно отри-
мувати держпослуги. Також це гарантує безпеку всіх даних, адже 
цифрову інфраструктуру неможливо знищити ракетами.

«AWS стала однією з перших компаній, яка підтримала Укра-
їну та надала істотну допомогу технологіями у перші дні повно-
масштабної війни. Компанія вже допомогла з міграцією близько 
100 державних реєстрів України та критичних баз даних у хмарне 
середовище AWS», — зазначив Михайло Федоров.

1,2 млрд дол.
становить сума укладеного контракту 

Міноборони США з компанією Raytheon 
Technologies Co на постачання шести 

ЗРК NASAMS для України 

ПРИЗНАЧЕННЯ В УРЯДІ. Віцепрем’єр-міністром з відновлення — 
міністром розвитку громад, територій та інфраструктури 
став Олександр Кубраков

Відбудову країни 
координуватиме 
новий віцепрем’єр

Віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної 
інтеграції про новий потужний сигнал, який показує: 
ніхто не боїться тиску рф
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ДОБРА СПРАВА

Про ворожі ракетні удари, українську 
енергетику та  мож ливості її захисту — 
у розмові з експер том з міжнародних 
енергетич них та безпекових відносин 
Михайлом Гончаром

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Співробітники поліційних 
станцій на Тернопільщині 
не тільки забезпечують 
правопорядок на території, а 
й живуть клопотами громади

5

Нового заступника керівника уряду з призначенням на посаду привітав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 листопада 2022 р. № 1339 
Київ

Про внесення зміни у додаток 1  
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 29 грудня 2021 р. № 1424
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 

р. № 1424 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає лі-
цензуванню, та квот на 2022 рік» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 4, ст. 217,  
№ 49, ст. 2763) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 1 
листопада 2022 р. № 1278, зміну, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 25 листопада 2022 р. № 1339

ЗМІНА, 
що вноситься у додаток 1 до постанови  

Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1424

Доповнити додаток такою позицією:

«Найменування товару Код згідно  
з УКТЗЕД

Обсяг квоти/ 
одиниця  
виміру

Деревина паливна у вигляді колод, полін, суч-
ків, хмизу, гілок або в аналогічних формах; 
тріска або стружка деревна

4401 11 00 00
4401 12 00 00
4401 21 00 00
4401 22 00 00

0 тонн».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 листопада 2022 р. № 1340 
Київ

Про внесення змін до переліку товарів  
(у тому числі лікарських засобів, медичних 

виробів та/або медичного обладнання), 
необхідних для виконання заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню 
і поширенню, локалізацію та ліквідацію 
спалахів, епідемій та пандемій гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, операції  

з ввезення яких на митну територію України 
та/або операції з постачання яких на митній 

території України звільняються  
від оподаткування податком на додану 

вартість та які звільняються  
від сплати ввізного мита

З метою надання в умовах тривалого обмеження постачання електричної енер-
гії (відключення) медичних послуг на належному рівні шляхом забезпечення закла-
дів охорони здоров’я та населення обладнанням для сталого постачання (вироблен-
ня) електричної енергії і вітчизняних виробників необхідними товарами для вироб-
ництва такого обладнання, а також для забезпечення обладнанням закладів охорони 
здоров’я і медичних працівників Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виро-
бів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих 
на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епіде-
мій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з 
постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування подат-
ком на додану вартість та які звільняються від сплати ввізного мита, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 224 (Офіційний 

вісник України, 2020 р., № 26, ст. 971; 2022 р., № 80, ст. 4864) — із змінами, внесе-
ними постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2022 р. № 1288, змі-
ни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 1 квітня 2023 ро-
ку, але не пізніше останнього дня місяця, в якому завершується дія карантину, вста-
новленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіратор-
ної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 листопада 2022 р. № 1340

ЗМІНИ, 
що вносяться до переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних 
виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію 
спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  

коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України 
та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються  

від оподаткування податком на додану вартість та які звільняються  
від сплати ввізного мита

У підрозділі «Інше» розділу «Медичні вироби, медичне обладнання та інші товари, 
що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і по-
ширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»:

позицію

«8504 Трансформатори (крім товарів цивільної авіації)»

замінити такою позицією:

«8504 Трансформатори (крім товарів цивільної авіації), інвертори»;

доповнити підрозділ такими позиціями:

«2710 19 93 00 Електроізоляційні масла
3501 90 10 00 Казеїнові клеї
3914 00 00 00 Іонообмінні смоли
3917 40 00 90 Фітінги
4804 31 51 00 Крафт-папір ізоляційний електротехнічний
5911 90 99 90 Полотно мембранне
7020 00 80 00 Скляна ізолююча деталь (без металевих, керамічних та інших 

частин), що призначена для виготовлення скляних підвісних ізо-
ляторів для лінійних електропередач

7225 11 00 00 Прокат із електротехнічної сталі
7318 24 00 90 Шплінти
7325 10 00 00 Частини електричних скляних ізоляторів (шапка ізолятора)
7326 90 94 90 Шплінти штамповані, виготовлені з чорних металів
7605 11 00 00 Дріт алюмінієвий
7607 Фольга алюмінієва, що призначена для промислового викорис-

тання
8407 90 10 00 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зво-

ротно-поступальним або обертовим рухом поршня, інші двигуни 
з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 250 см3

8407 90 80 00 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зво-
ротно-поступальним або обертовим рухом поршня, інші двигуни 
потужністю не більш як 10 кВт

8407 90 90 00 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зво-
ротно-поступальним або обертовим рухом поршня, інші двигуни 
потужністю понад 10 кВт

8408 90 41 00 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запа-
люванням (дизелі або напівдизелі), інші двигуни, нові, потужніс-
тю не більш як 15 кВт

8408 90 43 00 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запа-
люванням (дизелі або напівдизелі), інші двигуни, нові, потужніс-
тю понад 15 кВт, але не більш як 30 кВт

8408 90 45 00 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запа-
люванням (дизелі або напівдизелі), інші двигуни, нові, потужніс-
тю понад 30 кВт, але не більш як 50 кВт

8408 90 47 00 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запа-
люванням (дизелі або напівдизелі), інші двигуни, нові, потужніс-
тю понад 50 кВт, але не більш як 100 кВт

8408 90 61 00 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запа-
люванням (дизелі або напівдизелі), інші двигуни, нові, потужніс-
тю понад 100 кВт, але не більш як 200 кВт

8408 90 65 00 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запа-
люванням (дизелі або напівдизелі), інші двигуни, нові, потужніс-
тю понад 200 кВт, але не більш як 300 кВт

8408 90 67 00 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запа-
люванням (дизелі або напівдизелі), інші двигуни, нові, потужніс-
тю понад 300 кВт, але не більш як 500 кВт

8408 90 81 00 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запа-
люванням (дизелі або напівдизелі), інші двигуни, нові, потужніс-
тю понад 500 кВт, але не більш як 1000 кВт

8408 90 85 90 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запа-
люванням (дизелі або напівдизелі), інші двигуни, нові, потужніс-
тю понад 1000 кВт, але не більш як 5000 кВт, інші

8408 90 89 90 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запа-
люванням (дизелі або напівдизелі), інші двигуни, нові, потужніс-
тю понад 5000 кВт, інші

8421 99 90 00 Частини обладнання та пристроїв для фільтрування або очищен-
ня рідини

8481 80 59 00 Клапани управління контролю очищення води
8501 61 80 90 Генератори змінного струму (синхронні генератори), потужністю 

понад 7,5 кВ·А, але не більш як 75 кВ·А, інші
8501 62 00 90 Генератори змінного струму (синхронні генератори), потужністю 

понад 75 кВ·А, але не більш як 375 кВ·А, інші
8501 63 00 90 Генератори змінного струму (синхронні генератори), потужністю 

понад 375 кВ·А, але не більш як 750 кВ·А, інші
8501 64 00 00 Генератори змінного струму (синхронні генератори), потужніс-

тю понад 750 кВ·А
8503 00 Частини, призначені виключно або переважно для машин товар-

ної позиції 8501 або 8502
8504 90 Частини до трансформаторів
8517 62 00 00
8517 69 90 00
8517 70 00 90

Cистеми для забезпечення супутникового доступу до Інтернету 

8547 90 00 00 Арматура ізолювальна для електричних машин, пристроїв або об-
ладнання, повністю зроблена з ізоляційних матеріалів або така, 
що містить прості металеві компоненти (наприклад, різьбові па-
трони), вмонтовані під час формування лише з метою складан-
ня, крім ізоляторів товарної позиції 8546; ізоляційні трубки та їх 
з’єднувальні деталі з недорогоцінних металів, з внутрішньою ізо-
ляцією, (крім арматури ізолювальної керамічної та пластмасо-
вої), інша

9014 80 00 00 Навігаційні прилади та інструменти
9025 19 80 98 Термометри».

СПРАВА «ПАНЧЕНКО ТА ГОРЕГЛЯД ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF PANCHENKO AND GOREGLYAD v. UKRAINE)

 (Заяви № 62266/19 та № 30697/21)

Стислий виклад рішення від 06 жовтня 2022 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-

жилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість кримінальних про-
ваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридич-
ного захисту. 

Європейський суд, беручи до уваги всі наявні матеріали та враховуючи його уста-
лену практику, дійшов висновку, що у цих справах тривалість проваджень на націо-
нальному рівні була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку», а у за-
явників не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами. 
Враховуючи зазначене, Європейський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 
та статті 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 

Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінальних проваджень та відсутністю 
у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту;

4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені у таблиці в додатку, які мають бути конвертовані в національну валюту 
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та положень глави 11 КПК України повідомляємо, що 30.11.2022 у 

кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000001518 
від 31.10.2022 складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким громадянин російської федера-
ції Бабаков Олександр Михайлович, 08.02.1963 року народження, підозрюється в тому, що він 03.10.2022 ро-
ку, перебуваючи за адресою: Російська Федерація, місто Москва, вулиця Охотний ряд, 1, у приміщенні сесій-
ної зали державної думи федеральних зборів російської федерації Бабаков О. М. діючи умисно, повторно, за 
попередньою змовою групою осіб з іншими депутатами державної думи федеральних зборів російської фе-
дерації, проголосував за проекти федеральних законів, яким передбачалося включення Запорізької області, 
в її межах визначених адміністративно-територіальним устроєм України та Херсонської області, в її межах ви-
значених адміністративно-територіальним устроєм України, разом зі Снігурівським та Олександрівським ра-
йонами Миколаївської області, до складу російської федерації, у якості новоутвореного суб’єкта федератив-
ної республіки. Зазначені рішення державної думи федеральних зборів російської федерації були частиною 
злочинного плану, так як сам факт їх існування використовувався при створенні приводів для ескалації воєн-
ного конфлікту. Дії російської федерації призвели до тяжких наслідків у ви гляді загибелі людей, у тому чис-
лі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості та заподіяння матеріальних збитків у 
вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 110 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятки про процесуальні права та обов’язки підозрюваного 
на українській та російській (в перекладі) мовах розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального проку-
рора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» 
за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-prozdijsnennya-specialnogo-
dosudovogo-rozsliduvannya. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин російської федерації Бабаков Олександр Михайлович, 08.02.1963 року народження, у відповід-

ності до ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 02.12.2022 о 09.00 год., 10.12.2022 о 09.00 год., 
11.12.2022 о 09.00 год. та 14.12.2022 о 09.00 год. до старшого слідчого Головного слідчого управління Дер-
жавного бюро розслідувань Кулакевича Сергія Вікторовича за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 
15, каб. № 204 для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, допиту вас в якості підозрюваного, а також для участі у інших слідчих та 
процесуальних діях у якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викла-
дені у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосування приводу та здійснення спеціально-
го досудового розслідування.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування  

стосовно підозрюваного Чанглі В.В.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Нагорного А. О. від 30.11.2022 

надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22022050000000321 від 22.04.2022 стосовно громадянина України Чанглі Василя Васильовича, 29.03.1965 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації та проживання: Донецька область, м. Волноваха, пров. Колійний, буд. 22, кв. 4, 
підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Чанглі В. В. при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Чанглі Василь Васильович, 29.03.1965 р.н., громадянин України, останнє відоме місце реєстра-
ції та проживання: Донецька область, м. Волноваха, пров. Колійний, буд. 22, кв. 4, у відповідності до ст.ст. 133, 
135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 07.12.2022 о 10:00 до Донецької обласної прокуратури, до стар-
шого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головно-
го управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях майора юстиції Фесенка Станіслава 
Сергійовича, за адресою: м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 32 (тел.: +380668468331), для повідомлення про завер-
шення досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також 
вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22022050000000321, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2022, в якому Ви  є підо-
зрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК НА КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ  
ДИТИНИ ПРИ ШЕВЧЕНКІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ  

АДМІНІСТРАЦІЇ КОЦЬОЛ КАРИНУ ВІКТОРІВНУ
У провадженні Шевченківського районного суду міста Києва перебуває цивільна справа № 7761/20474/22 

за позовом Коцьол Віктора Петровича та Коцьол Валентини Валеріївни до Коцьол Карини Вікторівни, третя 
особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Служба у справах дітей Шевченківської районної 
в місті Києві державної адміністрації, про позбавлення батьківських прав матері — Коцьол Карину Вікторів-
ну, 04.03.1995 року народження.

Враховуючи викладене 07.12.2022 р. о 14.00 год. відбудеться засідання Комісії з питань захисту прав ді-
тей при Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: 02068, м. Київ, вул. Хмель-
ницького, 24, КІМ.201 стосовно надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав.

 Судця Н. В. АББАСОВА

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
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ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ  

СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетров-
ська від 30.11.2022 (судова справа № 201/9540/22) надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 42022132580000086 від 27.06.2022 стосовно підозрюваного Іль-
чука Андрія Миколайовича, 09.11.1976 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
У зв’язку із ухваленням 30.11.2022 слідчим суддею рішення про здій-

снення спеціального досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 42022132580000086 від 27.06.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК України, 
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального 
кодексу України, підозрюваний Ільчук Андрій Миколайович, 09.11.1976 ро-
ку народження, зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Брянка, 
вул. Котовського, буд. 8, кв. 3, викликається 07.12.2022 о 13:00, 08.12.2022 
о 13:00, 09.12.2022 об 13:00 до слідчого відділу 3 управління (з дислокаці-
єю у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Соборний район, пл. Шевченка, 
буд. 7, кім.131 (місце фактичного розташування) для допиту як підозрюва-
ного, а також для проведення інших процесуальних дій у вказаному кримі-
нальному провадженні.

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується завершен-
ня досудового розслідування, Вам необхідно з’явитися 12.12.2022 о 13:00, 
14.12.2022 о 13:00, 16.12.2022 о 13:00 до слідчого відділу 3 управління (з 
дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Соборний район, пл. 
Шевченка, буд.7, кім.131 (місце фактичного розташування) для отриман-
ня повідомлення про завершення досудового розслідування та виконан-
ня вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні), а саме 
для надання доступу до матеріалів досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні № 42022132580000086 від 27.06.2022 та початку озна-
йомлення з ними.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані уст. ст. 138, 
139 КПК України, у тому числі: можливість застосування приводу, накла-
дення грошового стягнення, здійснення спеціального судового розгляду.

Прокурор у кримінальному провадженні — перший заступник  
керівника Старобільської окружної прокуратури  

Луганської обласної прокуратури Євген СУКАЧ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                   02 грудня 2022 року

Перший заступник керівника Старобільскої окружної прокуратури Лу-
ганської області Сукач Є. О. розглянувши матеріали кримінального про-
вадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№22022130000000192 від 07.06.2022 та встановивши наявність достатніх 
доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого частиною 5 статті 111-1 КК України, відповідно до ст. ст. 40, 
36, 42, 276, 277, 278 КПК України, 

ПОВІДОМИВ:
Халявкіну Ірину Юріївну, 24.10.1968 р.н., уродженку м. Горлівка Доне-

цької області, громадянку України, зареєстровану за адресою: Луганська 
область, Старобільський район, м. Старобільськ, кв. Ватутіна, буд. 34,  
кв. 9 раніше не судиму, про підозру у добровільному зайнятті громадяни-
ном України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих 
та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, 
створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній 
адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. 

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

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 підозрюва-

на  Халявкіна Ірина Юріївна, 24.10.1968 року народження, до Старобіль-
скої окружної прокуратури Луганської області, за адресою: Кіровоград-
ська область, м. Кропивницький, вул. Соборна, буд. 5а, на 10 год. 00 хв. 
06.12.2022, о 10 год. 00 хв. 07.12.2022, о 10 год. 00 хв. 07.12.2022 для отри-
мання повідомлення про підозру, допиту як підозрюваної та проведення ін-
ших процесуальних дій у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
за №22022130000000192 від 07.06.2022.

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

Електронна пошта для зв’язку: shchastia2021@ukr.net.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ  СЛІДЧИМ СУДДЕЮ  
СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОВІСТКА  
ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропе-
тровська від 29.11.2022 (судова справа № 201/9324/22) надано дозвіл 
на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22022130000000234 від 21.06.2022 стосовно підозрюва-
ної Назарової Альони Анатоліївни, 25.10.1977 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК 
України.

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здійснення спеціально-
го досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального 
кодексу України підозрюваній Назаровій Альоні Анатоліївни, 25.10.1977 
р.н., повідомляю, що Вам необхідно з’явитись 06.12.2022 о 10:00, 
07.12.2022 о 10:00, 08.12.2022 о 10:00 до Сватівської окружної прокура-
тури Луганської області, розташована на період воєнного стану за адре-
сою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький Кіровоградської області,для 
допиту в якості підозрюваної, а також проведення слідчих та процесу-
альних дій у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується завер-
шення досудового розслідування, Вам необхідно з’явитись 09.12.2022 о 
10:00 до Сватівської окружної прокуратури Луганської області за вищев-
казаною адресою для вручення повідомлення про завершення досудо-
вого розслідування та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття 
матеріалів іншій стороні), а саме для надання доступу до матеріалів кри-
мінального провадження.

Також, Вам необхідно з’явитись 12.12.2022 о 10:00 до Сватівської 
окружної прокуратури Луганської області за вищевказаною адресою для 
вручення обвинувального акта, реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання 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 при-
воду, накладення грошового стягнення, здійснення спеціального судо-
вого розгляду.

Повідомлення про підозру
30.11.2022 у кримінальному провадженні №22022080000000044 від 

05.03.2022 складено повідомлення про підозру Дорошенко Олени Вікторів-
ни, 15.06.1967 року народження, уродженки с. Медведівка Джанкойсько-
го району, Автономної Республіки Крим, українки, громадянки України, 
зареєстрованої за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район,  
с. Світлодолинське, вул. Шкільна, буд. 3, про те, що вона обґрунтовано під-
озрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 111-1 КК України — добровільне зайняття громадянином України поса-
ди, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністратив-
но-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тим-
часово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації дер-
жави-агресора. 

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті 
Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за поси-
ланням: https:// www.gp.gov.ua.

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Дорошенко Олену 

Вікторівну, 15.06.1967 року народження, уродженку с. Медведівка Джан-
койського району, Автономної Республіки Крим, українку, громадян-
ку України, зареєстровану за адресою: Запорізька область, Мелітополь-
ський район, с. Світлодолинське, вул. Шкільна, буд. 3, для проведення 
слідчих дій за участю Вас як підозрюваної у кримінальному провадженні 
№22022080000000044 від 05.03.2022, на 10 год. 00 хв. 06.12.2022 та на 10 
год. 00 хв. 07.12.2022 у кабінет № 112 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій 
області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б. 62.

Слідчий 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області В. Шматько

Повідомлення про підозру
30.11.2022 у кримінальному провадженні №22022080000000044 від 

05.03.2022 складено повідомлення про підозру Морозова Петра Леонідо-
вича, 02.02.1967 р.н., уродженця Республіки Казахстан, українця, грома-
дянина України, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, Меліто-
польський район, с. Терпіння, вул. Трудова, буд. 158, про те, що він об-
ґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України — добровільне зайняття громадяни-
ном України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих 
або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, 
створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній 
адміністрації держави-агресора. 

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті 
Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за поси-
ланням: https:// www.gp.gov.ua.

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Морозова Петра Ле-

онідовича, 02.02.1967 р.н., уродженця Республіки Казахстан, українця, гро-
мадянина України, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, Ме-
літопольський район, с. Терпіння, вул. Трудова, буд. 158, для проведення 
слідчих дій за участю Вас як підозрюваного у кримінальному провадженні 
№22022080000000044 від 05.03.2022, на 10 год. 00 хв. 06.12.2022 та на 10 
год. 00 хв. 07.12.2022 у кабінет № 112 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій 
області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б. 62.

Слідчий 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області В. Шматько

Повідомлення про підозру
30.11.2022 у кримінальному провадженні №22022080000000044 від 

05.03.2022 складено повідомлення про підозру Яценко Ольги Вікторівни, 
11.01.1975 року народження, уродженки Республіки Узбекистан, українки, 
громадянки України, зареєстровану за адресою: Запорізька область, Мелі-
топольський район, с. Промінь, вул. Кірова, буд. 139, про те, що вона об-
ґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України — добровільне зайняття громадяни-
ном України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих 
або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, 
створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній 
адміністрації держави-агресора. 

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті 
Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за поси-
ланням: https:// www.gp.gov.ua.

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Яценко Ольгу Ві-

кторівну, 11.01.1975 року народження, уродженку Республіки Узбекистан, 
українку, громадянку України, зареєстровану за адресою: Запорізька об-
ласть, Мелітопольський район, с. Промінь, вул. Кірова, буд. 139, для про-
ведення слідчих дій за участю Вас як підозрюваної у кримінальному прова-
дженні №22022080000000044 від 05.03.2022, на 10 год. 00 хв. 06.12.2022 
та на 10 год. 00 хв. 07.12.2022 у кабінет № 112 слідчого відділу УСБУ в За-
порізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б. 62.

Слідчий 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області В. Шматько

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що  02.12.2022 у кримінальному провадженні №42022232190000074 

від 28.04.2022, відповідно до ст.ст. 36, 42, 276, 278, 481 КПК України, складено 
письмове повідомлення Гурі Віталію Володимировичу, 27.09.1978 р.н., про під-
озру у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з вико-
нанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у 
незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому 
числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Повістка про виклик
Підозрюваному Гурі Віталію Володимировичу, 27.09.1978 року народження, 

громадянину України, уродженцю м. Нова Каховка Херсонської області, зареє-
строваному та проживаючому за адресою: Херсонська область, Каховський ра-
йон,  м. Нова Каховка, вул. Леніна, буд.№49 кв.№4, раніше не судимому, відповід-
но вимог ст.ст. 133, 135 КПК України  необхідно з’явитися 06, 12 та 16 грудня 2022 
року в період часу з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. у найближче територіально роз-
ташований орган прокуратури України або підрозділ Служби безпеки України, або 
до Другого слідчого відділу прокуратури  Одеської області, за адресою: м. Оде-
са, вул. Святослава Ріхтера 2А за місцем дислокації Каховської окружної прокура-
тури Херсонської області, для участі у слідчих діях у кримінальному провадженні 
№42022232190000074 від 28.04.2022 за підозрою у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 5 ст. 111-1 КК України, та для проведення допиту в якості підозрюваного. 

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 
138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 02.12.2022 у кримінальному провадженні №42022232190000104 

від 07.06.2022, відповідно до ст.ст. 36, 42, 276, 278, 481 КПК України, складено 
письмове повідомлення Широкому Ігорю Анатолійовичу, 01.08.1968 р.н., про під-
озру у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних пра-
воохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Повістка про виклик
Підозрюваному Широкому Ігорю Анатолійовичу, 01.08.1968 року народжен-

ня, громадянину України, уродженцю смт.Чаплинка, зареєстрованому та прожи-
ваючому за адресою: Херсонська область, Каховський район, смт Чаплинка, вул. 
Грушевського (Леніна), буд.№20-а, кв.№3, раніше не судимому, відповідно ви-
мог ст.ст. 133, 135 КПК України  необхідно з’явитися 06, 12 та 16 грудня 2022 ро-
ку в період часу з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. у найближче територіально роз-
ташований орган прокуратури України або підрозділ Служби безпеки України, або 
до Другого слідчого відділу прокуратури  Одеської області, за адресою: м. Оде-
са, вул. Святослава Ріхтера 2А за місцем дислокації Каховської окружної прокура-
тури Херсонської області, для участі у слідчих діях у кримінальному провадженні 
№42022232190000104 від 07.06.2022 за підозрою у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 7 ст. 111-1 КК України, та для проведення допиту в якості підозрюваного. 

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 
138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Курченка Сергія Віталійовича, 21.09.1985 року наро-
дження відповідно до вимог ст. 42, 133, 135 КПК Украї-
ни, Вам необхідно з’явитися 07.12.2022 о 09 год. 30 хв. 
до детектива Національного бюро Крютченка В.О. в каб. 
№ 438 Національного антикорупційного бюро України, за 
адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, тел. +38(044) 
363-97-12, для вручення Вам обвинувального акту у кри-
мінальному провадженні № 42016000000003393 від 
16.11.2016  за обвинуваченням у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191,  
ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4  ст. 28 ч. 3 ст. 209,  
ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. 

Детектив Першого відділу Другого підрозділу  
ГПД НАБУ Крютченко В. О. (044) 363-97-12)  

Прокурор п’ятого відділу управління процесуального  
керівництва, підтримання державного обвинувачення та 

представництва в суді Спеціалізованої  
антикорупційної прокуратури Офісу Генерального  

прокурора В. Сидоренко 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК НА КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ  
ПРИ ШЕВЧЕНКІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ  

СЛОБОДЯНЮКА РОМАНА ВІТАЛІЙОВИЧА

У провадженні Святошинського районного суду міста Києва перебуває цивільна 
справа за позовом Козлової Світлани Леонідівни до Слободянюка Романа Віталійови-
ча, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Служба у спра-
вах дітей Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. про позбав-
лення батьківських прав батька — Слободянюка Романа Віталійовича, 10.10.1991 ро-
ку народження. 

Враховуючи викладене 07.12.2022 р о 14:00 год відбудеться засідання Комісії з пи-
тань захисту прав дітей при Шевченківській районній в місті Києві державній адміні-
страції за адресою: 02068. м Київ, вул. Хмельницького, 24, кім. 201, стосовно надання 
висновку про доцільність позбавления батьківських прав.

Суддя Л. М. ШУМ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ РІШЕННЯ  
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.11.2022 (справа  
№ 761/25934/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 22022000000000428 від 18.08.2022 за підозрою Генова Тараса Сергі-
йовича, 11.01.1976 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 6 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 436-2 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Генов Тарас Сергійович, 11.01.1976 р.н., зареєстрований за адресою: За-

порізька обл., м. Мелітополь, пр. Богдана Хмельницького, б. 14, кв. 13, відповідно до вимог  
ст. ст. 113, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 06.12.2022, 07.12.2022 та 08.12.2022 
об 10 год. 00 хв. до слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України Леня А. В. 
за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33, каб. 709, н.т.: (044) 256-90-74 для ознайомлення з 
матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022000000000428 та 
для вручення обвинувального акта. 

Наслідки та поважні причини неприбуття особи визначені у ст.138-139 КПК України.

Втрачений 
диплом спеціаліста НР №29705604 

та додаток до нього,  
виданий 10.06.2006 р. 

Українським державним університетом 
науки і технологій на ім’я Кобякова 

Наталія Анатоліївна, вважати недійсним.

Втрачений диплом спеціаліста 
НР №25256252 та додаток до нього, 
виданий 12.06.2004 р. Українським 

державним університетом науки 
і технологій на ім’я Кобяков Антон 
Миколайович, вважати недійсним.
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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 ДОЗВОЛУ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ  

СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, 
ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОВІСТКИ  
ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Ухвалою слідчого судді Печерського район-
ного суд м. Києва від 29.11.2022 (судова справа  
№ 757/34171/22-к) задоволено клопотання сторони 
обвинувачення та надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 62022050020000115 від 19.03.2022 
стосовно підозрюваного Юрченка Дмитра Олексан-
дровича, 01.05.1990 р.н., громадянина України, який 
зареєстрований за адресою: Луганська область, 
м. Старобільськ, кв-л Ватутіна, буд. 68, кв. 11. 

У зв’язку з ухваленим судовим рішенням про 
здійснення досудового розслідування у вказаному 
кримінальному провадженні, відповідно до вимог  
ст. ст. 133, 135, 137 КПК України підозрюваному Юр-
ченку Дмитру Олександровичу, 01.05.1990 р.н. пові-
домляємо, що вам необхідно з’явитися на 10 год. 00 
хв. 05.12.2022, на 10 год. 00 хв. 06.12.2022, на 10 год. 
00 хв. 07.12.2022 до Головного слідчого управління 
Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, 
вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 302, для допиту в 
якості підозрюваного у кримінальному провадженні 
№ 62022050020000115 від 19.03.2022, а також прове-
дення необхідних слідчих та процесуальних дій.

Крім цього, у зв’язку із тим, що найближчим часом 
планується завершення досудового розслідування, 
Вам необхідно з’явитись на 10 год. 00 хв. 08.12.2022 
та на 10 год. 00 хв. 09.12.2022.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбут-
тя вказані у ст. ст. 138-139 КПК України, у томі числі: 
можливість застосування приводу, накладення гро-
шового стягнення, здійснення спеціального судово-
го розгляду.

Телефон та поштова скринька для зв’язку: 044-
365-40-00, info@dbr.gov.ua.

ПОВДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИКИ 
Обвинувачені Ооржак Іван Буланович, Чинан Ча-

ян Олександрович та Шактар-оол Кежік-оол Олек-
сандрович, інформую вас, що судові засідання у кри-
мінальному провадженні № 22022270000000064 від 
02.09.2022  по обвинуваченні вас у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 438 КК України, призначено 09.12.2022 о 10:00 
год., 09.01.2023 о 10:00 год. та 10.01.2023 о 10:00 год. 
в Чернігівському районному суду Чернігівської облас-
ті під головуванням судді Олещенко В. І. 

Адреса розташування суду: м. Чернігів, вул. Хлібо-
пекарська, 4.

Ваша явка до суду як обвинувачених є 
обов’язковою.

У разі неможливості прибути до суду за викликом 
у зазначений у повістці час ви зобов’язані заздале-
гідь повідомити про неможливість з’явлення. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття особи на виклик 
викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесу-
ального кодексу України.

СООБЩЕНИЯ О ВЫЗОВАХ
Обвиняемые Ооржак Иван Буланович, Чинан Ча-

ян Александрович и Шактар-оол Кежик-оол Алексан-
дрович, информирую вас, что судебные заседания-
по уголовному производству № 22022270000000064 
от 02.09.2022 по обвинению вас в совершении уго-
ловного правонарушения, предусмотренного ч. 1  
ст. 438 УК Украины, назначены 09.12.2022 в 10:00 
год., 09.01.2023 в 10:00 год. та 10.01.2023 в 10:00 год. 
в Черниговском районном суда Черниговской облас-
ти под председательством судьи Олещенко В. И.

Адрес расположения суда: г. Чернигов, ул. Хлебо-
пекарная, 4.

Ваша явка в суд в качестве обвиняемых обязатель-
на.

В случае невозможности прибыть в суд по вызову 
в указанное в повестке время вы обязаны заранее со-
общить о невозможности появления. Уважительные 
причины и последствия неприбытия человека по 
вызову изложены в ст. ст. 138, 139 Уголовного про-
цессуального кодекса Украины.

Повідомлення про підозру
30.11.2022 слідчим СВ УСБУ в Запорізькій облас-

ті за погодженням із прокурором Запорізької облас-
ної прокуратури складено повідомлення про підозру 
відносно Стельмаченка Володимира Анатолійовича, 
18.01.1970 р.н., уродженця с. Старопетрівка Бердян-
ського р-ну Запорізької обл., який зареєстрований за 
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ко-
роленка, буд. 54, кв. 2, у кримінальному проваджен-
ні №22022080000000075 від 19.03.2022 про те, що 
він обґрунтовано підозрюється у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 
КК України — пособництво державі- агресору, тоб-
то в умисних діях, спрямованих на допомогу окупа-
ційній адміністрації держави-агресора, вчинені гро-
мадянином України, з метою завдання шкоди Украї-
ні шляхом: реалізації чи підтримки рішень та дій оку-
паційної адміністрації держави-агресора; підготовки 
та передачі активів окупаційній адміністрації держа-
ви-агресора.

Повний текст повідомлення про підозру розміщу-
ватимуться на веб-сайті Офісу Генерального проку-
рора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про 
здійснення спеціального досудового розслідування» 
за посиланням: https:// www.gp.gov.ua.

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області ви-

кликає Стельмаченка Володимира Анатолійови-
ча, 18.01.1970 р.н., який зареєстрований за адре-
сою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Коро-
ленка, буд. 54, кв. 2, для вручення письмового пові-
домлення про підозру та проведення слідчих дій за 
участю підозрюваного у кримінальному провадженні 
№22022080000000075, внесеного до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань 19.03.2022, на 10 год. 00 хв. 
06.12.2022 та на 07.12.2022 у кабінет № 108 слідчого 
відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Олександрівська, 62.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 

КПК України повідомляю, що 28.11.2022 у криміналь-
ному провадженні, внесеному до ЄРДР 28.03.2022 за 
№22022210000000007 за ознаками вчинення кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 7 ст. 111-1 та 
ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлен-
ня про підозру, згідно з яким Сорокін Максим Іванович, 
01.05.2003 р.н., зареєстрований і проживаючий в м. До-
нецьк, вул. Савченко, будинок 11, квартира 30, підозрю-
ється в добровільній участі громадянином України в не-
законних збройних, воєнізованих формуваннях, ство-
рених на тимчасово окупованій території, тобто у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 7 ст. 111-1 КК України та у вчиненні державної зради, 
тобто діянні, умисно вчиненому громадянином Украї-
ни на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та 
недоторканості, обороноздатності, державній, еконо-
мічній, інформаційній безпеці України: переході на бік 
ворога в період збройного конфлікту, вчиненого в умо-
вах воєнного стану, тобто у скоєнні злочину, передбаче-
ного ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК СОРОКІНА М. І.
Громадянин України Сорокін Максим Іванович, 

01.05.2003 року народження, зареєстрований і прожи-
ваючий за адресою: м. Донецьк, вул. Савченко, буд. 11, 
кв. 30.

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК 
України, 07 грудня 2022 року о 09.00 год., 08 грудня 2022 
року о 10.00 год., 09 грудня 2022 року об 11.00 год. Вам 
необхідно з’явитися в каб. № 309 слідчого відділу УСБУ 
в Тернопільській області до слідчого в ОВС Дуди Степа-
на Степановича, за адресою: м. Тернопіль, проспект Сте-
пана Бандери, 21, тел. (0352) 279-216, для участі у про-
веденні слідчих та процесуальних дій, зокрема, допиту 
у якості підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 22022210000000106 від 29.11.2022, за ознаками вчи-
нення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 7 
ст. 111-1 та ч. 2 ст. 111 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про зміну раніше повідомленої підозри

Громадянин України Кулініч Костянтин Анатолійович, 23.01.1987 р.н., у 
відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляєть-
ся про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні за  
№ 62022050010000325 від 05.07.2022 за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України, тоб-
то у таємному викраденні чужого майна, вчиненому в особливо великих роз-
мірах за попередньою змовою групою осіб, тобто у кримінальному правопору-
шенні, передбаченому ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України України Кулініч Костянтин Анатолійович, 23.01.1987 

р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 6, 7 та 8 груд-
ня 2022 року на 10:00 год. до Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті 
Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розта-
шованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) для вручен-
ня вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення інших процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 62022050010000325 від 05.07.2022 в якості 
підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик ви-
кладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий Третього СВ (з дислокацією у місті Маріуполі) ТУ ДБР,  
розташованого у м. Краматорську, Арсеній ОМЕЛЬЧЕНКО

ПОВІСТКА 
про виклик до суду обвинуваченого Бондаренко Костянтина Ігоровича  

в порядку спеціального судового провадження
Справа № 522/6460/17
Провадження № 1-кп/496/149/22
Біляївський районний суд Одеської області викликає обвинуваченого Бон-

даренко Костянтина Ігоровича, 24.04.1993 року народження (останнє відоме 
місце проживання: Одеська область, Біляївський район, с. Холодна Балка, вул. 
Молодіжна, 13) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, у судове засідання, яке відбудеться о 14 год. 30 хв. 15 
грудня 2022 року в порядку спеціального судового провадження в залі судо-
вих засідань Біляївського районного суду Одеської області за адресою: Одесь-
ка область, м. Біляївка, вул. Кіпенко, 1.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, або документ, 
який посвідчує особу. Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опу-
блікування даного оголошення обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з його змістом. Обвинувачений зобов’язаний повідомити суд 
про причини своєї неявки. У разі неповідомлення суду про причини неявки в 
судове засідання, вважається, що учасник судового процесу не з’явився в су-
дове засідання без поважних причин. У разі неявки обвинуваченого до суду, 
кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження.

Для отримання інформації про стан розгляду справи звертайтесь до канце-
лярії суду за тел.: тел. 063-367-29-14, E-mail: inbox@bl.od.court.gov.ua

Суддя Валерій БУРАН

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викли-
кає Сауленка Олександра Федоровича, 09.05.1962 
р.н. в судові засідання по кримінальному провадженні  
№ 1-кп/331/397/2022 (ЄУН 331/2611/22) за обвинувачен-
ням Сауленка О.Ф. у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111  КК Украї-
ни, які відбудуться 13 грудня 2022 року о 13-00 год. та 20 
грудня 2022 року о 13-00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 6, зал № 3. 

Суддя Пивоварова Ю. О.

Томюк С. І. на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам 

необхідно з’явитися 05.12.2022 та 06.12.2022 о 10:00 до 

слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області Берези Є. В., 

р.т. (0472) 398-503, за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 

240, для отримання письмового повідомлення про підо-

зру, допиту як підозрюваної у кримінальному проваджен-

ні №22021250000000004 від 14.01.2021. Поважні причини 

неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки не-

прибуття вказані в ст. 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький                          02 грудня 2022 року 
Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської 

області Щукін Олександр Олегович, вивчивши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за №12022131370002112 від 24.06.2022 та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, відповідно до ст. ст. 36, 42, 276, 277, 278 КПК України, 

ПОВІДОМИВ: 
Козлову Антону Олександровичу, 16.12.1983 р.н., який народився в російській федерації, Липецькій область, у м. Липецьк, за-

реєстрований за адресою: Луганськ, квартал Южний, б.10, кв.70, проживає за адресою: Луганська область, Лутугинський район, 
смт. Успенка, вул. Мічуріна, б. 24, громадянин України, не судимий про підозру у добровільному зайнятті ним посади в незаконно-
му правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. Права, обов’язки та гарантії підозрюваного визначені, ст. 42 КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 
56, 59, 62, 63 Конституції України. 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-
specialnogodosudovogo-rozsliduvannya. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається підозрюваний Козлов Антон Олександрович, 16.12.1983 р.н., який 

зареєстрований за адресою: Луганськ, квартал Южний, б.10, кв.70, проживає за адресою: Луганська область, Лутугинський ра-
йон, смт Успенка, вул. Мічуріна, б. 24 на 06.12.2022 о 10 год. 00 хв., на 07.12.2022 о 10 год. 00 хв., на 08.12.2022 о 10 год. 00 хв. 
до прокурора Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області Щукіна Олександра Олеговича за 
адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький, Кіровоградської області (каб.№1), для допиту як підозрюваного, проведення інших 
слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №12022131370002112 від 24.06.2022 за ознаками кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 
139 КПК України, у тому числі: можливість застосування приводу та здійснення спеціального досудового розслідування. Телефо-
ни та поштова скринька для зв’язку: 0953445545, prok.rubizhne@gmail.com

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури  
Олександр ЩУКІН

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 Укра-
їни: Україна, 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 13.12.2022 о 09:15 год., до суд-
ді Київського районного суду м. Одеси Іванчука Вадима Миколайовича, м. Одеса, вул. Варненська, 
3Б, зал № 224, для участі у розгляді кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за № 42015161010001557 від 16.03.2015 року у відношенні: Бреєва Григорія 
Олександровича, 31.01.1979 року народження, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, 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 
підозрюваного передбачені статтею 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадянин України Медін Олександр 
Олександрович, 04.08.1957 року народження, о 10 годині 00 хвилин  06, 07, 08  грудня 2022 до Сва-
тівської окружної прокуратури Луганської області за адресою: Кіровоградська область, м. Кропив-
ницький, вул. Соборна, 5-а, у кримінальному провадженні №12022131370000625  від 07.04.2022, 
для допиту у якості підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазна-
ченому кримінальному провадженні. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вка-
зані у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Повістка про виклик, відповідно  
до вимог 297-5, 323 КПК України

Обвинуваченій Туркіній Ларисі Василівні, 29.10.1977 р.н., 
зареєстрованій за адресою: Одеська область, Кілійський ра-
йон, м. Вилкове, вул. Сонячна, 6, кв. 31, тимчасово прожива-
ла за адресою: м. Одеса, вул. Затонського, 24/3, кв.126 необ-
хідно з›явитися в судові засідання, які відбудуться 13.12.2022 
о 10 годині 30 хвилин за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 
33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засі-
дань №229. Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбут-
тя обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК Укра-
їни

Суддя Коваленко В. М.

Повістка про виклик обвинувачених при здійсненні  
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачені Дябов Володимир Анатолійович, 30.01.1970 

року народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. 
Академіка Сахарова, 38, кв. 66, Кравченко Андрій Сергійо-
вич, 16.07.1977 року народження, зареєстрований за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 22-а/1, кв. 51, Шалунов Олександр 
Миколайович, 13.09.1984 року народження, зареєстрований за 
адресою: Одеська область, Красноокнянський район, с. Дігори, 
відповідно до вимог ст.ст. 297- 5, 323 КПК України викликають-
ся в судове засідання, що відбудеться 13.12.2022 року об 12:30 
годині в залі судових засідань № 233 Приморського районно-
го суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні в якості обвинувачених.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадянка України Зражаєва Те-
тяна Василівна, 08.03.1955 року народження, о 10 годині 00 хвилин на 06.12.2022, 07.12.2022, 
08.12.2022 до Щастинської окружної прокуратури Луганської області за адресою: Кіровоград-
ська обл., м. Кропивницький, вул. Соборна, 5а (фактичне розташування), для отримання пись-
мового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3  
ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні № 22022130000000491 від 20.09.2022, допи-
ту як підозрюваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримі-
нальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у 
тому числі: можливість застосування приводу та здійснення спеціального досудового розсліду-
вання.

Електронна пошта для зв’язку: shchastia2021@ukr.net.
Заступник керівника Щастинської окружної прокуратури Луганської Максим ЧУДНОВ
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

1) план здійснення ринкового нагляду

№ 
з/п

Найменуван-
ня виду  

продукції

Строк
проведен-

ня*

Найменування норма-
тивно-правового акта, 
дія якого поширюєть-

ся на відповідний  
вид продукції

Спіль-
ні пе-
ревір-

ки

Поштова адреса, 
контактний  

телефон, адреса 
електронної пошти 
органу ринкового  

нагляду
1 2 3 4 5 6
1 Автомобільні 

бензини, ди-
зельне, суд-
нове та ко-
тельне па-
ливо

2023 рік Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
01 серпня 2013 ро-
ку № 927 «Про затвер-
дження Технічного ре-
гламенту щодо ви-
мог до автомобільних 
бензинів, дизельного, 
суднових та котельних 
палив» 

— Державна екологічна 
інспекція  
України 
Новопечерський 
пров. 3, корп.2,  
м. Київ, 01042
тел./ факс: +38 (044) 
521-20-40 
e-mail: info@dei.
gov.ua

2 Газ скрапле-
ний для ав-
томобільно-
го транспор-
ту, комуналь-
но-побутово-
го споживан-
ня та промис-
лових цілей

2023 рік Постанова Кабінету 
Міністрів  
України від 29 липня 
2020 року  
№ 667 «Про затвер-
дження Технічного ре-
гламенту щодо вимог 
до газу скраплено-
го для автомобільного 
транспорту, комуналь-
но-побутового спожи-
вання та промислових 
цілей» 

— Державна екологічна 
інспекція  
України 
Новопечерський 
пров. 3, корп.2,  
м. Київ, 01042
тел./ факс: +38 (044) 
521-20-40,  
e-mail: info@dei.
gov.ua

2) план здійснення контролю продукції

№ 
з/п

Наймену-
вання ви-

ду продукції 
(марка (мо-

дель, ар-
тикул, мо-
дифікація), 
партія, се-

рія)

Код товару 
згідно  

з УКТЗЕД**

Строк про-
ведення

Найменування норма-
тивно-правового  

акта, дія якого поши-
рюється  

на відповідний вид 
продукції

Орган ринково-
го нагляду, до 
сфери відпові-
дальності яко-
го належить 

продукція

1 2 3 4 5 6

1 Автомо-
більні  
бензини

2710 12 41 
2710 12 45 
2710 12 49 

2023 рік Постанова Кабінету Мі-
ністрів України  
від 01 серпня 2013 ро-
ку № 927 «Про затвер-
дження Технічного ре-
гламенту щодо вимог 
до автомобільних бен-
зинів, дизельного, суд-
нових та котельних 
палив»

Державна еко-
логічна інспек-
ція України

2 Дизельне 
паливо

2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47 10
2710 19 47 90
2710 19 48 00

2023 рік Постанова Кабінету Мі-
ністрів України  
від 01 серпня 2013 ро-
ку № 927 «Про затвер-
дження Технічного ре-
гламенту щодо вимог 
до автомобільних бен-
зинів, дизельного, суд-
нових та котельних 
палив»

Державна еко-
логічна інспек-
ція України

3 Суднове  
паливо

2710 19 64 00 2023 рік Постанова Кабінету Мі-
ністрів України  
від 01 серпня 2013 ро-
ку № 927 «Про затвер-
дження Технічного ре-
гламенту щодо вимог 
до автомобільних бен-
зинів, дизельного, суд-
нових та котельних 
палив»

Державна еко-
логічна інспек-
ція України

4 Котельне 
паливо

2710 19 64 00 2023 рік Постанова Кабінету Мі-
ністрів України  
від 01 серпня 2013 ро-
ку № 927 «Про затвер-
дження Технічного ре-
гламенту щодо вимог 
до автомобільних бен-
зинів, дизельного, суд-
нових та котельних 
палив»

Державна еко-
логічна інспек-
ція України

5 Газ скра-
плений для 
автомобіль-
ного тран-
спорту, ко-
мунально-
побутового 
споживан-
ня та про-
мислових 
цілей, газ (у 
газоподіб-
ному стані), 
отриманий 
з біомаси

2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 29 00 00

2023 рік Постанова Кабіне-
ту Міністрів України 
від 29 липня 2020 ро-
ку № 667 «Про затвер-
дження Технічного ре-
гламенту щодо ви-
мог до газу скраплено-
го для автомобільного 
транспорту, комуналь-
но-побутового спожи-
вання та промислових 
цілей»

Державна еко-
логічна інспек-
ція України

* Виконання плану заходів державного ринкового нагляду починається після ска-
сування воєнного стану в Україні, з внесенням змін до Закону України «Про правовий 
режим воєнного стану» та/або Указу Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 
«Про введення воєнного стану в Україні» та/або постанови Кабінету Міністрів України 
від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і дер-
жавного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», прийняття інших нормативно-
правових документів, у частині, що дозволяють проведення заходів державного ринко-
вого нагляду в установленому законодавством порядку.

** Коди Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) 
наводяться у цьому Переліку довідково.

Основною підставою для застосування до товарів обмежень щодо їх переміщення 
через митний кордон України є відповідність таких товарів найменуванню та опису, на-
веденому у відповідних нормативно-правових актах

Повідомлення про виклик до суду обвинуваченого  
Мартинова Данііла Юрійовича

 Бородянський районний суд Київської області викликає в підготов-
че судове засідання Мартинова Данііла Васильовича, 19 березня 1983 
року народження, громадянина Російської Федерації, зареєстровано-
го за адресою: Російська Федерація, місто Москва, поселення Ново-
федірівське, село Яковлівське, буд. 13 кв. 54, як обвинуваченого у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК 
України, у кримінальному провадженні №22022000000000528, спра-
ва №939/1435/22, провадження № 1-кп/939/207/22, яке відбудеться 07 
грудня 2022 року, о 10-й годині 40 хвилин, в приміщенні Бородянсько-
го районного суду Київської області за адресою: Україна, смт Бородян-
ка Київської області, вул. Шевченка, 3.

 Згідно зі ст. 42 КПК України обвинувачений зобов’язаний прибути за 
викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у визна-
чений час — заздалегідь повідомити про це суд. При собі необхідно ма-
ти документ, який посвідчує особу.

 Головуючий суддя Унятицький Д. Є.

Бородянский районный суд Киевской области вызывает в подго-
товительное судебное заседание обвиняемого Мартынова Дании-
ла Юрьевича, 19 марта 1983 года рождения, гражданина Российской 
Федерации, зарегистрированного по адресу: Российская Федера-
ция, город Москва, поселение Новофедиривское, село Яковливское, 
дом 13 кв. 54, как обвиняемого в совершении уголовного правонару-
шения, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины, в уголовном про-
изводстве №22022000000000528, дело №939/1435/22, производство  
№ 1-кп/939/207/22, которое состоится 07 декабря 2022 года в 10 часов 
40 минут, в помещении суда по адресу: Украина, поселок Бородянка 
Киевской области, улица Шевченко, 3.

 В соответствии со ст. 42 УПК Украины обвиняемый обязан прибыть 
по вызову в суд, а в случае невозможности прибыть по вызову в назна-
ченное время — заранее уведомить об этом суд. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность.

 Председательствующий судья Унятицкий Д. Е. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 КПК України повідомляю, що ухвалою слід-
чого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 30.11.2022 
(справа №333/4380/22) надано дозвіл на здійснення спеціального до-
судового розслідування (in absentia) у кримінальному провадженні 
№62022080010000166 від 21.09.2022 стосовно Онищенко Олександра 
Петровича, 08.01.1979 р.н., який підозрюється у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, та переховується 
від слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Онищенко Олександр Петрович, 08.01.1979 року народження, уродже-

нець м. Бердянськ Запорізької області, громадянина України, який за-
реєстрований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Вроц-
лавська, 117, відповідно до вимог ст. ст. 133, 134, 135 КПК України, на 
10 год. 00 хв. 06.12.2022, на 10 год. 00 хв. 07.12.2022, на 10 год. 00 хв. 
08.12.2022 Вам необхідно з’явитись до Запорізької обласної прокурату-
ри за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а, для участі у проведен-
ні допиту в якості підозрюваного, отримання повідомлення про завершен-
ня досудового розслідування, відкриття та ознайомлення з матеріалами 
досудового розслідування, а також вручення обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 62022080010000166 від 21.09.2022 за ознаками вчинення криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 КК України, а також прове-
дення інших слідчих та процесуальних дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Онищенко 
Олександр Петрович, 08.01.1979 р.н., про те, що 08.12.2022 спеціальне до-
судове розслідування у кримінальному провадженні №62022080010000166 
від 21.09.2022, в якому Вам повідомлено про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, буде за-
вершено та обвинувальний акт буде спрямовано до суду.

У зв’язку з чим, Ви маєте право на ознайомлення із матеріалами досу-
дового розслідування, для чого необхідно прибути 08.12.2022 до Запо-
різької обласної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 
29а, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкриті сторо-
ні обвинувачення наявні матеріали, які плануєте використовувати, як до-
каз у суді. 

Повідомлення про судове засідання  
в кримінальному провадженні  

Кримінальне провадження: 11-сс/991/415/22  
Справа № 991/4285/22

Апеляційна палата Вищого антикоруп-
ційного суду

Кому: Коронський Олексій Ігорович 

повідомляє Вас як підозрюваного Місцезнаходження/ місце  
проживання:
просп. Лесі Українки, 29-А, кв. 30,  
м. Кременчук, 39610

у справі: Апеляційна скарга адвоката 
Кулініча В. А. в інтересах Коронського 
О. І. на ухвалу слідчого судді ВАКС від 
15.11.2022, якою обрано запобіжний 
захід у вигляді тримання під вартою  
у кримінальному провадженні  
№ 62019000000000639 від 11.05.2019
про те, що 12.12.2022 о 10:00 за адре-
сою: м. Київ, пров. Хрестовий, 4, 
тел. 044-254-52-89 зала судового  
засідання 1 
відбудеться: судове засідання
Суддя І. О. Калугіна

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138  
КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішен-
ня;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або 
інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок 
відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лі-
куванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей за-
клад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна 
загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на ви-
клик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 
з’явлення до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
У разі неявки у судове засідання без поважних причин або не повідомлення 
про причини неприбуття, справа може бути розглянута у Вашу відсутність.

Оголошення про виклик до суду Дамбаєва Чінгіса Тумуновича

Суд викликає у судове засідання на 07 грудня 2022 року о 10 год. 

00 хв., яке відбудеться у приміщенні Києво-Святошинського районно-

го суду Київської області (адреса: м. Київ, вул. Мельниченка, 1) Дамбає-

ва Чінгіса Тумуновича в якості обвинуваченого у кримінальному прова-

дженні №42022000000000439 від 11.04.2022 за ч. 1 ст. 438 КК України. 

Суддя Олександр ГРИШКО

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає Пастушенка Ми-

колу Михайловича, 22.08.1960 року народження, в судове засідання по 

кримінальному провадженню № 1-кп/331/369/2022 за обвинуваченням 

Пастушенка М. М. у вчиненні злочину, передбаченого  ч. 5 ст. 111-1 КК 

України, яке відбудеться 17.01.2023 року о 09 годині 00 хвилин в примі-

щенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6. 

Суддя  Стратій Є. В.

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає кримінальне прова-
дження № 712/2899/17, відносно Барченка Р. А. по обвинуваченню у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження. Обвинувачений Барченко Роман Андрійович 29.08.1982 ро-
ку народження, зареєстрований за адресою: Черкаська область, Смілян-
ський район, с. Велика Яблунівка, вул. Першотравнева 66, викликається 
в судове засідання, яке відбудеться 13 грудня 2022 року о 09 год. 45 хв. в 
приміщенні суду за адресою м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, зал № 1.

Суддя С. М. Бащенко

Соснівський районний суд м.Черкаси викликає в судове засідання, в 
якості обвинуваченого, Ткачука Володимира Петровича, 22.04.1976 ро-
ку народження, уродженця с. Тинівка, Жашківського району, Черкась-
кої області, зареєстрованого: вул. Леніна, буд. 101, м. Жашків, Черкась-
кої області.

Судове засідання відбудеться 22 грудня 2022 року о 12 год. 00 хв. 
в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 237

Суддя О. І. Кончина

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачена Родіна Вікторія Сергіївна, 29.10.1989 року народжен-

ня, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання на  14 год. 30 хв. 12 грудня 2022 року до Хмельницько-
го міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. 
Героїв Майдану, 54, каб. 311, головуючий суддя Порозова І. Ю.) для 
проведення підготовчого судового засідання у спеціальному судовому 
провадженні у кримінальному провадженні № 22022240000000107 від 
05.05.2022 по обвинуваченню Родіної В. С. у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110 КК України.

Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені 
ст.ст. 138, 139 КПК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачені Радашкевич Павло Михайлович, 30.12.1977 року на-

родження та Татаренко Володимир Васильович, 10.10.1949 року наро-
дження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликаються в 
судове засідання на 14 год. 00 хв. 12 грудня 2022 року до Хмельниць-
кого міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. 
Героїв Майдану, 54, каб. 208, (2 поверх) головуюча суддя Бацуца Т. М., 
конт. тел. (0382) 76-28-40, або (0382) 76-29-07) для проведення підго-
товчого розгляду у кримінальному провадженні  № 22013000000000214 
за обвинуваченням Радашкевича Павла Михайловича, Татаренка Воло-
димира Васильовича та Арташесяна Гаріка Альфредовича за ч. 3 ст. 265 
КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик перед-
бачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Василькова Марія Вікторівна, 13.02.1978 року народження, 

відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в судове засідан-
ня на 14 год. 20 хв. 20 грудня 2022 року до Хмельницького міськрайонного су-
ду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 311,  
головуючий суддя Порозова І. Ю.) для проведення підготовчого судового засі-
дання у кримінальному провадженні № 22022240000000071 від 05.05.2022 року 
про обвинувачення Василькової М. В. у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України.

Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 
КПК України. 

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає Фе-
дотова Михайла Вікторовича, 21.06.1969 року народжен-
ня  та Очеретька Ігоря Валерійовича, 09.08.1970 року наро-
дження в судове засідання по кримінальному провадженню  
№ 1-кп/331/6/2022 за обвинуваченням Федотова М. В., Оче-
ретька І. В. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 
ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, яке відбудеться 18.01.2023 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: м. За-
поріжжя, вулиця Олександрівська, 6. 

Суддя Стратій Є. В.
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Південним міжобласним територіальним відділен-
ням Антимонопольного комітету України у зв’язку 
з неможливістю вручити рішення від 09.12.2021  
№ 65/66-р/к відносно ФОП Олексієнко С. П. за її міс-
цем проживання (місцем реєстрації) дане рішення роз-
міщено на офіційному вебсайті Антимонопольного ко-
мітету України (http://amcu.gov.ua).

Південним міжобласним територіальним відділен-
ням Антимонопольного комітету України, у зв’язку 
із неможливістю вручення рішення від 09.12.2021  
№ 65/67-р/к відносно товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Сісайд Термінал» (ідентифікаційний код 
юридичної особи: 34770199) за його місцезнаходжен-
ням (місцем реєстрації) вказане рішення розміщено 
на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету 
України http://amcu.gov.ua.

Соснівський районний суд м. Черкаси 
викликає в судове засідання в якості об-
винуваченого Човагу Михайла Мироно-
вича, 20.11.1985 року народження, уро-
дженця м. Червоноград Львівської об-
ласті, зареєстрованого: вул. Львівська, 
буд. 11, кв. 40, м. Червоноград Львів-
ської області, фактично проживаючого: 
м. Донецьк.

Судове засідання відбудеться 14 груд-
ня 2022 року о 09 год. 00 хв. в примі-
щенні суду за адресою: м. Черкаси,  
вул. Гоголя, 316, каб. 237.

Суддя О. І. Кончина

Соснівський районний суд м. Черка-
си розглядає кримінальне провадження  
№ 712/1822/16-к відносно Геліконової З. В. 
за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України за 
відсутністю обвинуваченої в порядку спеці-
ального судового провадження. Обвинува-
чена Геліконова Зоя Вікторівна, 20.06.1962 
року народження, зареєстрована за адре-
сою: м. Черкаси, вул. Боженка, 5, кв. 29, 
викликається в судове засідання, яке від-
будеться 13 грудня 2022 року о 10 год. 00 хв. 
в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, 
вул. Гоголя, 316, зал № 1.

Суддя С. М. Бащенко

Київський районний суд м. Полтави викликає Шевченко Наталію Арте-
мівну, 09.05.1978 року народження (останнє відоме місце проживання: 
Харківська область, м. Куп’янськ, мікрорайон Ювілейний, будинок 5, квар-
тира 41) як обвинувачену в судове засідання по кримінальному проваджен-
ню №552/4535/22 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. Судове засідання відбу-
деться 16 грудня 2022 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:  
м. Полтава, пров. Хорольського, 6, каб. №10, зал судових засідань №3. У 
разі неявки справу буде розглянуто за Вашої відсутності. 

Суддя Ю. В. Куліш

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної  
екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного  

та культурного розвитку Таращанської міської територіального 
громади на 2023—2024 роки

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», 
Таращанська міська рада оприлюднює для громадського обговорен-
ня Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки про-
єкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Тара-
щанської міської територіальної громади на 2023—2024 роки, яка роз-
міщена за посиланням: https://tarashchamr.gov.ua/news/1669381380/. 

Строк громадського обговорення заяви — 15 днів з дати даної пу-
блікації.

Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу страте-
гічної екологічної оцінки проєкту Програми надаються до Відділу еко-
номічного та агропромислового розвитку, торгівлі, інвестицій, міжна-
родної співпраці Таращанської міської ради (вул. Героїв Чорнобиля, 
1, м. Тараща, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09501), електронна 
пошта: tara_invest@ukr.net. 

Контактний тел.: (04566) 4-29-62.

Єгоренко Дмитро Віталійович, 04.06.1972 р.н., відповідно до вимог 
ст. ст. 42, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 06 грудня 
2022 року о 10 год. 00 хв. та 08 грудня 2022 року о 10 год 00 хв. до 
детектива Національного бюро Садовничого Богдана Олександровича 
в каб. № 440 Національного антикорупційного бюро України за адре-
сою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, тел. +38(044)363-97-18, для про-
ведення допиту в кримінальному провадженні № 42018000000000824 
від 05.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України в статусі підозрюваного. Поваж-
ні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття зазначені в ст. 139 КПК України.

Детектив Національного бюро 
Першого відділу детективів 

Другого підрозділу детективів 
Головного підрозділу детективів 

Національного антикорупційного бюро України Садовничий Б.О.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального 

досудового розслідування стосовно підозрюваного Адамова Д. В.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.11.2022 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні №22022050000001130 від 04.06.2022 стосовно 
Адамова Дмитра Валерійовича, 24.02.1984 року народження, громадянина 
України, останнє відоме місце реєстрації та проживання: Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. 24 квартал, буд. 7, кв. 10, підозрюваного у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Адамова Д. В. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Адамов Дмитро Валерійович, 24.02.1984 року народжен-
ня, останнє відоме місце реєстрації та проживання: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. 24 квартал, буд. 7, кв. 10, у відповідності до ст. ст. 133, 
135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 16.12.2022 у період ча-
су з 09:00 до 13:00 до приміщення за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7, до старшого слідчого в ОВС слідчого 
відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ 
СБУ в Донецькій та Луганській областях підполковника юстиції Заїки Вади-
ма Васильовича для повідомлення про завершення досудового розсліду-
вання, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, 
а також вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового 
розслідування у кримінальному провадженні №22022050000001130, вне-
сеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2022, в якому Ви 
є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення спеціального досудового розслідування 

Відповідно до ст. 290 КПК України повідомляється Мірібян Атому 
Саргісовичу, 03.08.1989 року народження, що спеціальне досудове 
розслідування у кримінальному провадженні №42022232190000095 
від 23.05.2022, в якому йому повідомлено про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, 
завершено 02.12.2022, а зібрані під час досудового розслідування до-
кази є достатніми для складання обвинувального акта. У зв’язку з чим 
Мірібян А. С. має право ознайомитися з матеріалами досудового роз-
слідування 06, 07, 08 грудня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по  
17 год. 00 хв. у приміщенні Другого слідчого відділу прокуратури  
Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 2А, за 
місцем дислокації Каховської окружної прокуратури Херсонської об-
ласті, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинен відкрити сто-
роні обвинувачення наявні матеріали, які планує використовувати, як 
доказ у суді. 

Повістка про виклик
Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Кримінального процесуально-

го кодексу України Мірібян А. С. викликається до Другого слідчого від-
ділу прокуратури  Одеської області, за адресою: м. Одеса, вул. Святос-
лава Ріхтера, 2А, за місцем дислокації Каховської окружної прокура-
тури Херсонської області для ознайомлення з матеріалами досудово-
го розслідування.

З матеріалами кримінального провадження Мірібян А. С. може озна-
йомитися 06, 07, 08 грудня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по  
17 год. 00 хв. у приміщенні Другого слідчого відділу прокуратури  
Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 2А, 
а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинен відкрити сторо-
ні обвинувачення наявні матеріали, які планує використовувати, як до-
кази у суді.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ 
ДОЗВОЛУ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО  
РОЗСЛІДУВАННЯ, ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОВІСТКА  
ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 
29.11.2022 (судова справа № 757/32646/22-к) задоволено клопо-
тання сторони обвинувачення та надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 62022000000000584 стосовно підозрюваного Онищенка Олексан-
дра Юрійовича, 16.10.1989 р. н., громадянина України, який зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Монастир-
ська, 59.

У зв’язку з ухваленням судового рішення про здійснення досудово-
го розслідування у вказаному кримінальному провадженні, відповідно 
до вимог ст. ст. 133, 135, 137 КПК України повідомляємо підозрювано-
му Онищенку Олександру Юрійовичу, 16.10.1989 р. н., що вам необхід-
но з’явитися на 10 год. 00 хв. 06.12.2022, на 10 год. 00 хв. 07.12.2022, 
на 10 год. 00 хв. 08.12.2022 до Головного слідчого управління Держав-
ного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, 
кабінет 304, для допиту в якості підозрюваного у кримінальному про-
вадженні № 62022000000000584 від 11.08.2022, а також проведення 
необхідних слідчих та процесуальних дій.

Крім цього, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується за-
вершення досудового розслідування, Вам необхідно з’явитись на 10 
год. 00 хв. 09.12.2022 та на 10 год. 00 хв. 10.12.2022.

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 розгляду.

Телефон та поштова скринька для зв’язку: 044-365-40-00, info@dbr.
gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення  

спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного 
Мусіна Павла Станіславовича

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетров-
ська 29.11.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному провадженні №22022050000001327, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2022 
стосовно Мусіна Павла Станіславовича, 04.09.1976 року народжен-
ня, уродженця м. Світлодарськ Донецької області, зареєстрованого за 
адресою: Донецька область, Бахмутський район, смт Миронівський, 
вул. Шкільна, буд. 14, кв. 11, підозрюваного у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
підозрюваного Мусіна П. С.

Підозрюваний Мусін Павло Станіславович, 04.09.1976 р.н., останнє 
відоме місце реєстрації та проживання за адресою: Донецька обл., Бах-
мутський р-н., смт Миронівський, вул. Шкільна, буд. 14, кв. 11, на під-
ставі ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 06 
грудня 2022 року об 11 год. 00 хв. до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 
управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в 
Донецькій та Луганській областях Назарука Андрія Дмитровича до бу-
дівлі тимчасової дислокації слідчого відділу 2 управління (з дислока-
цією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за 
адресою: м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, каб. 130, для завершення досу-
дового розслідування, відкриття матеріалів, вручення обвинувального 
акта з додатками у кримінальному провадженні №22022050000001327 
від 13.06.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик без по-
важних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, наста-
ють наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимоно-
польного комітету України повідомляє, що адміністративною коле гією 
відділення 18.02.2022 року розпорядженням №72/21-рп/к розпочато 
розгляд справи №72/21-22 відносно ТОВ «ТЕСЛА МОТОРС» (ідент. код 
— 40708956).

Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимоно-
польного комітету України повідомляє, що адміністративною коле гією 
відділення 24.11.2021 року розпорядженням №72/86-рп/к розпочато 
розгляд справи №72/78-21 відносно ПП «Екоспецприлад» (іден. код — 
37224083) та ТОВ «НТЦ Екотехніка» (ідент. код — 05606960).

Повідомлення
Касаційний кримінальний суд Верховного Суду повідомляє засу-

джену Моісеєнко Олену Петрівну, що розгляд кримінального прова-
дження № 22021180000000010 за касаційною скаргою захисника Мер-
кулова Сергія Анатолійовича, який діє в інтересах засудженої Моісеєн-
ко Олени Петрівни, на вирок Рівненського міського суду Рівненської 
області від 11 квітня 2022 року та ухвалу Рівненського апеляційного 
суду від 13 вересня 2022 року призначено до розгляду в Касаційному 
кримінальному суді Верховного Суду на 12 год. 00 хв. 25 січня 2023 ро-
ку за адресою: вул. Пилипа Орлика, 4а, м. Київ, 01043.

Суддя Микола МАЗУР
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