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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Навіть російський 

терор і повномасштабна 
війна не переконали 

деяких діячів у тому, 
що варто подолати 

спокусу зла».  

Розподіл електроенергії 
має бути справедливим

КОНТРОЛЬ. Міністр енергетики Герман Галущенко провів нара-
ду щодо рівномірного розподілу електроенергії між споживачами 
під час обмеження споживання.

Минулого тижня кількість скарг від споживачів про недотри-
мання графіків та несправедливості в черговості відімкнень зрос-
ла удвічі. Тому у відключенні електроенергії обленерго мають ке-
руватися таким підходом, щоб усі споживачі перебували в одна-
кових умовах. 

«Дотримання справедливості під час постачання електроенер-
гії, а також заживлення об’єктів критичної інфраструктури — це пи-
тання національної безпеки. Його контролюють на найвищому рів-
ні держави», — наголосив заступник керівника Офісу Президента 
Ростислав Шурма.

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський підкреслив, що комісія 
запроваджує персональну відповідальність керівників операторів 
системи розподілу за невиконання нормативних документів щодо 
обмежень споживання. 

Регулятор отримує скарги на неналежну комунікацію зі спожи-
вачами, зокрема недонесення інформації про відключення, їх об-
сяги та актуальність графіків. Цю ситуацію терміново потрібно ви-
правити. 

94,4 млрд грн
надійшло у листопаді 2022 року,  

за оперативними даними Державної 
казначейської служби, до загального 

фонду державного бюджету

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр  
Денис Шмигаль наголошує, що це дає змогу скорочувати час 
відключень і переходити до прогнозованих планових графіків

Відновлення  
енергосистеми триває 

Президент про рішення РНБО внести на розгляд ВР 
законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні 
афілійованих з рф релігійних організацій Ф
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3 грудня виповнюється 300 років  
із дня народження Григорія 
Сковороди — видатного 
українського просвітителя-гуманіста 
і філософа

ВИДАТНІ УКРАЇНЦІ

Нинішня зима на українській 
Донеччині стане найважчою 
за всю новітню історію краю, 
але влада готова допомагати 
людям за будь-яких обставин 5 

СУСПІЛЬСТВО

Закарпатський палац 
дитячої та юнацької 
творчості готує вмілих 
капітанів житейських 
морів

для ветеранів війни, пенсіонерів,
чорнобильців, студентів

для інших передплатників
та підприємств і організацій

УВАГА! Послуга за приймання передплати на 2023 рік – безкоштовна.

Розпочато передплату на 2023 рік. Передплату приймають усі відділення поштового зв’язку. Також її можна оформити на сайті: ДП «Преса» www.presa.ua та ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави держави, 
роботу Кабінету Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів відповідають 
авторитетні спеціалісти: урядовці, 
юристи, учені, лікарі

Передплатний індекс 61035
Соціальний передплатний індекс 40227

На 1 місяць                       40 грн       70 грн
На 3 місяці                      120 грн    210 грн
На 6 місяців     240 грн    420 грн
На рік          480 грн    840 грн  

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА 



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua4 

РЕГІОН
ДОКУМЕНТИ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення стипендій Президента 
України дітям журналістів, які загинули у 

зв’язку з виконанням професійних обов’язків
Відповідно до Указу Президента України від 30 квітня.2002 року № 428/2002 «Пи-

тання соціального захисту дітей журналістів, які загинули (померли) або яким вста-
новлено інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків» (зі зміна-
ми, внесеними Указами від 20 жовтня 2003 року № 1197/2003, від 23 вересня 2005 
року № 1331/2005, від 3 квітня 2015 року № 198/2005 та від 16 вересня 2017 року 
№ 280/2017) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити стипендії Президента України дітям журналістів, які загинули у 
зв’язку з виконанням професійних обов’язків:

ВЕРЕМІЮ Максиму В’ячеславовичу — 2009 року народження, синові журналіс-
та ВЕРЕМІЯ В’ячеслава Васильовича, який загинув у зв’язку з виконанням профе-
сійних обов’язків;

ЛАБУТКІНІЙ Кірі Дмитрівні — 2010 року народження, доньці журналіста ЛАБУТКІ-
НА Дмитра Віталійовича, який загинув у зв’язку з виконанням професійних обов’язків.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
1 грудня 2022 року
№811/2022

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присвоєння військового звання

Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу МАЛЮКУ Васи-
лю Васильовичу — першому заступникові Голови Служби безпеки України.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
1 грудня 2022 року
№812/2022

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присвоєння військового звання

Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику ПЕТРІВУ Юрію Пе-
тровичу — заступникові начальника регіонального управління — начальнику опера-
тивно-військового управління Східного регіонального управління Державної прикор-
донної служби України.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
1 грудня 2022 року
№813/2022

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присвоєння спеціального звання

Присвоїти спеціальне звання генерала поліції третього рангу полковнику поліції 
ДЗЮБИНСЬКОМУ Вадиму Володимировичу — начальникові Департаменту карного 
розшуку Національної поліції України.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
1 грудня 2022 року
№814/2022

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присвоєння спеціального звання

Присвоїти спеціальне звання генерала поліції третього рангу полковнику поліції 
РОГАЧОВУ Євгену Павловичу — начальникові Головного управління Національної 
поліції України в Полтавській області.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
1 грудня 2022 року
№815/2022

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присвоєння спеціального звання

1. Присвоїти спеціальне звання генерал-майора служби цивільного захисту полковни-
ку служби цивільного захисту КОРЕЦЬКОМУ Юрію Олександровичу — начальнику Голов-
ного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
1 грудня 2022 року
№816/2022

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміни у складі Координаційної ради  

з питань захисту та безпеки дітей
1. На часткову зміну абзацу третього статті 2 Указу Президента України від 8 серп-

ня 2022 року № 568/2022 «Про Координаційну раду з питань захисту та безпеки дітей»:
1) увести до персонального складу Координаційної ради з питань захисту та без-

пеки дітей ВИХОР Олену Петрівну — представника Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту (за згодою);

2) вивести зі складу Координаційної ради з питань захисту та безпеки дітей А. Фі-
ліпішину.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
1 грудня 2022 року
№817/2022

Гарячий грудень у свято  
і в будень
НА ЛІНІЇ ВОГНЮ. Нинішня холодна пора року на українській 
Донеччині стане найважчою за всю  новітню історію краю

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

У Донецькій облас-
ті, блискавично «ви-

зволити» яку кремлівські 
стратеги планували і са-
мовпевнено нахвалялися 
ще наприкінці минулої зи-
ми, бої тривають досі, з на-
станням нової зими. На ав-
діївському напрямку ра-
шисти, навсебіч обстрілю-
ючи довколишні населе-
ні пункти, не припиняють 
спроб бодай трохи поліп-
шити своє тактичне поло-
ження. На новопавлівсько-
му напрямку помітно ви-
снажені загарбники зму-
шені вести оборону і звич-
но ведуть артилерійські та 
мінометні обстріли при-
фронтових міст і сіл. Та 
найгарячіше, як і раніше, 
на бахмутському напрям-
ку, де вороги вже понад 
пів року намагаються про-
рвати українську оборону. 
Приховуючи власні невда-
чі й величезні втрати, во-
ни патетично називають 
Бахмут і територію довко-
ла черговим сталінградом і 
знову намагаються насту-
пати, залишаючи на полі 
бою чималу кількість тру-
пів та спаленої військової 
техніки. 

Золоті для 
загарбників 
метри 
української землі

Одне з найстаріших міст 
Донеччини Бахмут (у ра-
дянський час Артемівськ) 
було і залишається стра-
тегічним об’єктом для за-
гарбників, оскільки звід-
си можуть відкритися до-
роги на Слов’янськ, Кра-
маторськ і Костянтинівку. 
Одним з головних напрям-
ків ворожого удару місто 
залишається з початку бе-
резня, коли рф розпочала 
велику наступальну опе-
рацію на Донбасі. І зазна-
ючи величезних втрат жи-
вої сили і техніки, фізич-
но виснажені й морально 
приголомшені невдачами, 
рашисти досі не змогли до-
могтися там жодних важ-
ливих успіхів. 

Військові аналітики не 
перестають дивуватися 
тактичній примітивнос-
ті зусиль агресорів на цьо-
му напрямку, які давно за-
йшли для них у глухий 
кут. Тобто подальші дії ро-
сійських генералів та го-
ловного кремлівського ге-
ополітика свідчать, що во-
ни не зробили жодних ви-
сновків із попередніх не-
вдалих наступів на інших 
напрямках, приміром біля 
Лисичанська та Сєверо-
донецька, які призвели до 
великої кількості жертв. 
Сповідуючи жорстокий 
метод «перемога за будь-
яку ціну», в москві відмов-
ляються зрозуміти, що ве-
личезні витрати і втра-
ти військового потенціа-
лу «другої у світі армії» не 

варті незначних оператив-
них переваг, які росіяни 
можуть отримати навіть у 
разі взяття Бахмута. 

Вороги на цьому страте-
гічному напрямку б’ються 
дурним лобом об міцну сті-
ну, щоб здобути хоч якусь 
помітну «сакральну» пе-
ремогу на тлі поразок на 
Харківщині й Херсонщині. 
Це днями засвідчив і реч-
ник Східного угруповання 
наших військ Сергій Че-
реватий. «За амбіції крем-
ля щоденно лише на бах-
мутському напрямку ги-
нуть 60—70 росіян і вдвічі 
більше зазнають поранен-
ня. Оперативного оточен-
ня тут не вийде. Ті метри 
української землі, які вда-
ється захопити рашистам, 
для них золоті й у плані 
втрат особового складу, й 
у плані втрат техніки», — 
підтвердив він останнього 
дня осені. 

Вітчизняні та міжнарод-
ні військові експерти по-
відомляють, що поблизу 
Бахмута серйозних втрат 
зазнали зокрема і найман-
ці ПВК «вагнер» — най-
більш боєздатні представ-
ники російських військ, 
яких зазвичай використо-
вують на найважливіших 
ділянках фронту. Завдя-
ки їм таки відбулися не-
значні просування вперед, 
але знову-таки ціною ве-
ликих втрат. Нині вцілілих 
«вагнерівців» відводять 
звідти, натомість на пози-
ціях побільшало підрозді-
лів нещодавно мобілізова-
них росіян, які не встигли 
чи не мали змоги втекти з 
держави-агресора. 

Чинник 
морозу — не 
секретна зброя 
терористів

Звичайно, на Донеччи-
ні нині не Бахмутом єди-
ним. Надто що кремль про-
довжує використовува-
ти свою головну жорсто-
ку тактику: за браком вій-
ськових успіхів ще актив-

ніше спрямовує потужну 
зброю проти мирного на-
селення краю. На жаль, 
щоденні обстріли об’єктів 
критичної інфраструкту-
ри, житлових кварталів 
чи будинків подовжують 
кількість загиблих людей, 
а вцілілі жителі облас-
ті змушені виживати без 
електрики, газу, тепла, во-
ди. 

Однак повністю «визво-
лити» донеччан від еле-
ментарних благ цивіліза-
ції рашистам таки не вда-
ється. За кілька днів до на-
стання календарної зими 
очільник Донецької облас-
ної військової адміністра-
ції Павло Кириленко по-
відомив, що майже 300 ти-
сяч жителів регіону вже 
отримали теплопостачан-
ня. 

«Попри удари по енер-
гетичній інфраструкту-
рі та активні бойові дії на 
території області, ми уві-
йшли в опалювальний се-
зон з дуже гарними показ-
никами. Тільки прифрон-
тові громади залишають-
ся цілком без газу та опа-
лення, а три чверті насе-
лення регіону все-таки ма-
ють тепло — повністю чи 
частково. Енергетики де-
монструють дива профе-
сійності та витривалості, 
однак варто пам’ятати: що 
менше людей залишати-
меться в області, то легше 
буде підтримувати їм гід-
ний рівень життя», — роз-
повів він на засіданні шта-
бу з підготовки до осінньо-
зимового сезону. 

Керівник області знову 
підкреслив важливість і 
необхідність евакуації лю-
дей з небезпечних тери-
торій, яку цілеспрямова-
но продовжують на Донеч-
чині. Особливу увагу пред-
ставники місцевої влади, 
правоохоронці та волонте-
ри в цьому плані приділя-
ють найменшим жителям 
краю. 

Важко, погодьтеся, зро-
зуміти багатьох тамтешніх 
батьків, які інертно реагу-
ють навіть на ще й такий 

оприлюднений моторош-
ний наслідок російських 
«захистів»: з початку по-
вномасштабного вторгнен-
ня в Україну в Донецькій 
області загинуло щонай-
менше 184 дитини, а ще 
255 зазнали поранень. І ці 
втрати ще не остаточні, бо 
поки що немає точних да-
них із вщент зруйнованих 
і окупованих Маріуполя й 
Волновахи. А нині в регі-
оні, за інформацією відді-
лу комунікації обласного 
управління Національної 
поліції України, залиша-
ються понад 34 тисячі ді-
тей, з яких майже 3 тися-
чі перебувають у Бахмут-
ській та Торецькій грома-
дах, де тривають активні 
бойові дії.

Прифронтова Донеччи-
на входить у цю надзви-
чайно важку зиму із чіт-
ким розумінням того, що 
жорстокий і віроломний 
ворог спробує подолати 
опір людей, використо-
вуючи відповідні погодні 
умови. У Донецькій ОВА 
та територіальних грома-
дах завчасно розробили 
алгоритм дій у разі ціл-
ком прогнозованих теро-
ристичних ударів рф по 
критичній інфраструкту-
рі. Досі передбачено від-
крити 173 пункти обігрі-
ву, де люди зможуть зі-
грітися, отримати питну 
воду, чай, зарядити мо-
більні телефони та інші 
пристрої, мати доступ до 
інтернету. 

«Ворог використає чин-
ник морозів проти мир-
ного населення і як меха-
нізм тиску на наших вій-
ськових. І тому маємо бу-
ти готовими до будь-якого 
перебігу подій. Звичайно, 
максимально проситиме-
мо людей евакуюватися в 
безпечніші області Украї-
ни, але тих, хто тут зали-
шиться, напризволяще не 
кинемо. Забезпечимо всім 
необхідним для збережен-
ня їхнього життя», — за-
певняє заступник голови 
Донецької ОВА Вадим Фі-
лашкін.

Через щоденні обстріли жителі області змушені виживати без електрики, газу, тепла, води
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Секретаріат Кабінету Міністрів України з глибоким сумом сповіщає, 
що 2 грудня 2022 р. на 93-му році пішла з життя державний і громад-
ський діяч України, заступник Голови Ради Міністрів Української РСР 
(1978—1990), депутат Верховної Ради УРСР 9—11 скликань, народ-
ний депутат СРСР у 1989—1991 роках, почесний президент громадської 
спілки «Спілка жінок України», заслужений працівник культури УРСР, 
доктор філологічних наук Марія ОРЛИК. Нагороджена орденами і ме-
далями, почесною грамотою Президії ВР УРСР, кавалер ордена Княгині 
Ольги трьох ступенів, орденом Ярослава Мудрого V ступеня. 

Марія Андріївна прожила довге і славне життя, зробивши вагомий 
внесок у національно-духовне, культурно-освітнє відродження України.

Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким покійної.
Світла пам’ять про доброзичливу, чуйну і працелюбну людину наза-

вжди залишиться в серцях тих, хто знав і працював разом з нею.

СПІВЧУТТЯ
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро       03 грудня 2022 року
Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 03 грудня 2022 року в криміналь-

ному провадженні № 22022060000000114 від 17.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з якими громадянин Укра-
їни Ступін Андрій Олександрович, 22.07.1971 року народження, обґрунтовано підозрюються у добровільному зайнят-
ті громадянином України посади, в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, 
тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  ч. 7 ст.111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного розміщу-
ватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснен-
ня 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
Підозрюваний Ступін Андрій Олександрович, 22.07.1971 року народження, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 278 

Кримінального процесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися як підозрюваному 08.12.2022 об 11:00 год., 
09.12.2022 об 11:00 год., 10.12.2022 об 11:00 год. до  Луганської обласної прокуратури, за адресою: Дніпропетровська 
область, м. Кам’янське, вул. Москворецька, 19, для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваного та проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 17.06.2022 за № 22022060000000114. Нагадує-
мо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик 
передбачені ст. ст. 138, 139 КПК України.

Начальник Міловського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області  
Наталія ЗИСКО

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється процесуальне керівни-
цтво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42016000000002375 за підозрою Морозо-
вої Людмили Миколаївни, 15.05.1954 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах зазначеного кримінального провадження стосовно вказаної особи зібрано достатньо доказів для 
зміни раніше повідомленої підозри та складання обвинувального акту. У зв’язку із викладеним керуючись 
ст. 110 КПК України пропонуємо Морозовій Людмилі Миколаївні, 15.05.1954 року народження прибути ра-
зом зі своїм захисником до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ді-
лова, 24, перший поверх) у період з 07.12.2022 по 09.12.2022 (з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної про-
цесуальної дії та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування відповідно до ст. 290 КПК України.  

Оголошення про виклик до суду
Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинуваченого Грицаєнка Олександра Івановича для роз-

гляду кримінального провадження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до ЄРДР за 
№42015150410000012 відносно Грицаєнка Олександра Івановича, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 08.12.2022 р.  
об 11 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 217. 
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а розгляд кримінального про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Гаврищук

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Депутат державної думи рф, громадянин рф Амельченкова (Зан-

ко) Ольга Миколаївна, (Амельченкова (Занко) Ольга Николаевна), 

05.09.1990 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно 

з’явитися   07 грудня (декабря) 2022 на 12:00 в каб. №258  до слідчо-

го відділу Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області 

(вул. Шевченка, 1-А, м. Чернівці)  тел. роб. (0372) 595-440 в якості підо-

зрюваного для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кри-

мінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, 

виконання вимог ст. 290 КПК України, вручення обвинувального акту 

та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  

№ 22022260000000124 від 01.12.2022.

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені 

у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Депутат державної думи рф, громадянин рф Анікєєв Андрій Анато-

лійович, (Аникеев Андрей Анатольевич), 16.12.1961 р.н., відповідно до 

вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 07 грудня (декабря) 2022 

на 10:00 в каб. №258  до слідчого відділу Управління Служби безпеки 

України в Чернівецькій області (вул. Шевченка, 1-А, м. Чернівці)  тел. 

роб.  (0372) 595-440 в якості підозрюваного для вручення вам повідо-

млення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, перед-

баченого ч. 3 ст. 110 КК України, виконання вимог ст. 290 КПК України, 

вручення обвинувального акту та здійснення інших процесуальних дій 

у кримінальному провадженні № 22022260000000126 від 01.12.2022.

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені 

у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Лихачову Л. О., 
31.01.1974 р.н., уродженку АР Крим, яка проживає за адресою: АР 
Крим, м. Армянськ, вул. ім. Генерала Корявко 18, кв. 80, для розгляду 
обвинувального акта у спеціальному провадженні за звинуваченням 
Лихачової Лариси Олексіївни, 31.01.1974 р.н. у скоєнні  злочину, пе-
редбаченого  ч. 1 ст. 438 КК України, внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за  № 12021010000000094 від 02.08.2021 р., 
яке відбудеться в приміщені суду 07.12.2022 р. о 14 год. 00 хв., за 
адресою: м. Київ, вул. Севастопольська 7/13, каб. 14, під головуван-
ням судді Просалової О. М.

У разі неприбуття обвинуваченої згідно ст. 323 КПК України судо-
вий розгляд може здійснюватися за відсутності обвинуваченої. Пошто-
ва адреса : 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-а.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись завідсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового 
провадження.

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

СПРАВА «МИЩИШИН ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE MYSHCHYSHYN v. UKRAINE)

(Заява № 41557/13)
Стислий виклад рішення від 06 жовтня 2022 року

Заявниця подала до Апеляційного суду Львівської області скаргу на постанову 
Франківського районного суду міста Львова від 10.06.2010 щодо соціальних виплат. 
Згодом заявниця отримала копію ухвали суду апеляційної інстанції від 25.08.2010 
про залишення апеляційної скарги її опонента (державного органу) без руху та з вка-
зівкою останньому сплатити судовий збір. Пізніше заявниця отримала ухвалу апеля-
ційного суду від 10.09.2010 про визнання її апеляційної скарги неподаною у зв’язку з 
невиконанням ухвали від 25.08.2010.

Заявниця подала касаційну скаргу заперечуючи отримання якої-небудь ухвали 
про сплату нею судового збору.

Вищий адміністративний суд України залишив без задоволення її скаргу, встано-
вивши, що вона була належним чином повідомлена про залишення апеляційної скар-
ги без руху.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявниця скар-
жилася за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі — Конвенція) на відмову у доступі до судів вищих інстанцій, а саме, не-
передбачуваність та/чи занадто формалістичне застосування відповідних процесу-
альних норм. 

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до його прак-
тики Європейський суд дійшов висновку, що у цій справі застосування відповідних 
процесуальних норм, яке призвело до відмови заявниці у доступі до судів вищих ін-
станцій, можна вважати занадто формалістичним. У зв’язку з цим Європейський суд 
дійшов висновку, що у цій справі було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що ця заява свідчить про порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у 

зв’язку з відмовою у доступі до суду;
3. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці суму, 

зазначену у таблиці в додатку, яка має бути конвертована в національну валюту дер-
жави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначену суму 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».

СПРАВА «МАКАРОВ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF MAKAROV AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 49715/18 та 2 інші)
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 цивільних прова-
джень 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. Вирішує, що пані Макарова, онука заявника у заяві № 49715/18, має locus standi 

у провадженні;
3. Оголошує заяви прийнятними;
4. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 

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

5. 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».

СПРАВА «ПРИХОДЬКО ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF PRYKHODKO AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 32479/21 та 6 інших заяв)
Стислий виклад рішення від 27 жовтня 2022 року

Заявники тримаються під вартою у різних установах Державної кримінально-ви-
конавчої служби України. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-
жилися за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі — Конвенція) на неналежні умови тримання їх під вартою та відсутність 
у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку 
з цим. Заявники подали інші скарги, які також порушували питання за Конвенцією.

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд нагадав, що під час встановлен-
ня, чи є умови тримання такими, «що принижують гідність» у розумінні статті 3 Кон-
венції, серйозний брак простору у в’язничних камерах вважається дуже впливовим 
чинником та може становити порушення як сам собою, так і в сукупності з іншими 
недоліками. Посилаючись на свою попередню практику, Європейський суд дійшов 
висновку, що умови тримання заявників під вартою були неналежними і у них не бу-
ло ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з їх скаргами, та констатував 
порушення статей 3 та 13 Конвенції.

Стосовно інших скарг заявників Європейський суд дійшов висновку, що ці скарги 
також свідчать про порушення Конвенції в контексті його висновків у рішеннях «Хар-
ченко проти України», «Ігнатов проти України» та «Нечай проти України».

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

зв’язку з неналежними умовами тримання під вартою та відсутністю у національному 
законодавстві ефективного засобу юридичного захисту;

4. Постановляє, що було порушено Конвенцію у зв’язку з іншими скаргами, вису-
нутими за усталеною практикою Суду (див. таблицю у додатку);

5. 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».

СПРАВА «ЛУКАШ ТА МАГДАЛІЦ ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF LUKASH AND MAGDALITS v. UKRAINE)

(Заяви № 57967/15 та № 37540/16)
Стислий виклад рішення від 29 вересня 2022 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скаржи-
лися за пунктом 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
(далі — Конвенція) на незаконність тримання їх під вартою.

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд вказав, що коли постає питан-
ня про «законність» взяття під варту лише дотримання національного законодавства 
недостатньо — будь-яке позбавлення свободи має відповідати меті захисту особи від 
свавілля. Зважаючи на свою практику з цього питання, Європейський суд констату-
вав порушення пункту 1 статті 5 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 5 Конвенції у 

зв’язку з незаконним триманням під вартою;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені в таблиці у 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;

5. Відхиляє решту вимог заявника у заяві № 57967/15 щодо справедливої сатис-
факції».

СПРАВА «МАКСИМЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ (№2)» 
(CASE OF MAKSIMENKO v. UKRAINE (№2))

(Заява № 45547/13)
Стислий виклад рішення від 29 вересня 2022 року

У 2006 році заявник надав письмові зізнавальні показання у вчиненні умисного 
вбивства, які підтвердив під час допиту як свідка за відсутності захисника, а також під час 
подальшого розслідування та судового розгляду в Апеляційному суді Київської області 
(далі — суд першої інстанції) в присутності захисника. Суд першої інстанції визнав заяв-
ника винним у вчиненні умисного вбивства та обрав йому покарання у виді довічного по-
збавлення волі. У 2007 році Верховний Суд України (далі — ВСУ), за відсутності захисни-
ка, залишив обвинувальний вирок без змін.

У 2011 році Європейський суд з прав людини (далі — Європейський суд) у рішенні у 
першій справі заявника встановив порушення у зв’язку з ненаданням правової допомоги 
під час провадження у ВСУ у 2007 році.

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі — ВССУ) 
у 2012 році задовольнив клопотання заявника про перегляд його справи з огляду на рі-
шення Європейського суду, скасував ухвалу ВСУ і направив справу заявника на новий ка-
саційний розгляд. 

14 лютого 2013 року ВССУ в присутності заявника та його захисника залишив попе-
редній вирок без змін. Скаргу, подану захисником заявника у доповненні до касаційної 
скарги від 2006 року, на відсутність доступу до захисника на початковій стадії розсліду-
вання у 2006 році ВССУ не розглянув, оскільки вважав її поданою з порушенням проце-
суальних норм.

Під час засідання у ВССУ заявника помістили у скляну кабіну, де він перебував у кай-
данках протягом усього судового засідання, тоді як засуджені в інших справах не були в 
кайданках. У відповідь на скаргу, подану захисником заявника у зв’язку з цим, начальник 
відповідного підрозділу конвоювання зазначив, що згідно з відповідною інструкцією за-
суджені до довічного позбавлення волі під час ухвалення вироку мали бути в кайданках.

До Європейського суду заявник скаржився за статтями 3 та 8 та Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на застосування до ньо-
го кайданків у залі суду протягом трьох з половиною годин під час відкритого судово-
го засідання ВССУ 14 лютого 2013 року; за пунктом 1 і підпунктом «с» пункту 3 статті 6 
Конвенції на порушення його прав на захист у кримінальному провадженні щодо нього, 
оскільки йому не був наданий доступ до захисника у 2006 році, коли він надав зізнаваль-
ні показання та оскільки ВССУ не навів жодної оцінки скарги, поданої захисником заяв-
ника у зв’язку з цим.

Розглянувши скарги заявника, Європейський суд вказав, що перебування заявника у 
скляній кабіні у наручниках під час відкритого судового засідання 14 лютого 2013 року, 
без обґрунтування, що такий засіб стримування був розумно необхідний для захисту гро-
мадської безпеки чи належного відправлення правосуддя, становило таке, що принижує 
гідність поводження та констатував порушення статті 3 Конвенції.

Щодо інших скарг заявника Європейський суд, з огляду на наявні матеріали та свою 
практику, зазначив, що ці скарги не виявляють жодних ознак порушення прав і свобод, 
гарантованих Конвенцією або протоколами до неї та відхилив ці скарги відповідно до 
пункту 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
 «1. Оголошує прийнятною скаргу на застосування кайданків під час відкритого су-

дового засідання ВССУ 14 лютого 2013 року, а решту скарг у заяві — неприйнятними;
2. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції; 
3. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику такі су-

ми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за кур-
сом на день здійснення платежу:

(i) 1 800 (одна тисяча вісімсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що мо-
же нараховуватися, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 150 (сто п’ятдесят) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нара-
ховуватися заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат, ця сума має бути 
сплачена безпосередньо на банківський рахунок пана М. Тарахкала;

(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;

2. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та Глави 11 КПК України повідо-
мляю, що 08.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
16.04.2022 за № 62022080010000013 за ознаками вчинення злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення 
про підозру, згідно з якою, Микитюк Сергій Володимирович, 01.12.1975 
р.н., адреса проживання: Запорізька область, Мелітопольський район, 
селище міського типу Веселе, вулиця Григорія Сковороди, будинок 21, 
будучи громадянином України вчинив умисні дії на шкоду суверенітето-
ві, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, дер-
жавній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом перехо-
ду на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, 
тобто підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Микитюк Сергій Володимирович, 01.12.1975 р.н., адреса проживан-

ня: Запорізька область, Мелітопольський район, селище міського ти-
пу Веселе, вулиця Григорія Сковороди, будинок 21, відповідно до ви-
мог ст.ст. 134, 135 КПК України, на 10 годину 08.12.2022, на 10 годи-
ну 09.12.2022, на 10 годину 10.12.2022 Вам необхідно з’явитись до За-
порізької обласної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ма-
тросова, 29а, для вручення письмового повідомлення про підо-
зру та допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 62022080010000013 від 16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також 
проведення інших слідчих та процесуальних дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 01.12.2022 у кримінальному прова-

дженні № 42022000000000615 від 24.05.2022 стосовно громадянина 
України Ганчева Віталія Костянтиновича, 24.05.1975 р.н., підозрювано-
го у вчиненні злочинів, передбачених ч ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27 ч. 1  
ст. 111-2, ч. 2 ст. 28  ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Ганчева В. К. 

Підозрюваний Ганчев Віталій Костянтинович, 24 травня 1975 року на-
родження, зареєстрований за адресою: м. Харків, просп. Тракторобу-
дівників, буд. 93, кв. 60, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кри-
мінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 
07.12.2022, 08.12.2022, 09.12.2022  о 10 год. 00 хв. як підозрюваному 
у кримінальному провадженні № 42022000000000615 за ознаками вчи-
нення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 3  
ст. 27 ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою допиту 
як підозрюваного та вручення письмового повідомлення про підозру під 
час здійснення досудового розслідування до старшого слідчого в осо-
бливо важливих справах 2 відділу 3 управління досудового розслідуван-
ня Головного слідчого управління СБ України Дулі Валентини Володими-
рівни, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При собі необхідно 
мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються 
заходи, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального ко-
дексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та Глави 11 КПК України повідо-

мляю, що 08.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
16.04.2022 за № 62022080010000013 за ознаками вчинення злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення 
про підозру, згідно з якою, Куцак Дмитро Віталійович, 30.06.1985 р.н., 
адреса проживання: Запорізька область, Мелітопольський район, сели-
ще міського типу Веселе, вулиця Миру, будинок 164, будучи громадя-
нином України вчинив умисні дії на шкоду суверенітетові, територіаль-
ній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, еконо-
мічній чи інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік воро-
га в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто під-
озрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Куцак Дмитро Віталійович, 30.06.1985 р.н., адреса проживання: За-

порізька область, Мелітопольський район, селище міського типу Весе-
ле, вулиця Миру, будинок 164, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК 
України, на 10 годину 08.12.2022, на 10 годину 09.12.2022, на 10 годи-
ну 10.12.2022 Вам необхідно з’явитись до Запорізької обласної проку-
ратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а, для вручення 
письмового повідомлення про підозру та допиту в якості підозрювано-
го у кримінальному провадженні № 62022080010000013 від 16.04.2022 
за ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведення інших слідчих та проце-
суальних дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянка України Альошина Світлана Янівна, 02.11.1964 р.н., уродженка м. Кадіївка (кол. — Стаханов) 

Луганської області, зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Кадіївка (кол. Стаханов), вул. Стаханова, 
б. 3-А, кв. 62, відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України Вам повідомляється про пі дозру 
в кримінальному провадженні №22022130000000656 від 07.11.2022 у вчиненні умисних дій з метою зміни 
меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, 
за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 110 КК України, та в участі в організації незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, тоб-
то у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщується на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубри-
ці «Повістки 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 Альошина Світлана Янівна, 02.11.1964 р.н., уродженка м. Кадіївка (кол. — Стаханов) 

Луганської області, зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Кадіївка (кол. Стаханов), вул. Стаханова, 
б. 3-А, кв. 62, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України викли-
кається у кримінальному провадженні № 22022130000000656 від 07.11.2022 до слідчого відділу 3 управління 
(з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській  областях за адресою: Дніпропетров-
ська область м. Дніпро, пл. Шевченка 7, на 07.12.2022 о 10:00, на 08.12.2022 о 10:00, на 09.12.2022 о 10:00, 
для вручення вам письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України, для допиту в якості підозрюваної, для проведення інших слідчих та 
процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: на-
кладення грошового стягнення, можливість застосування приводу, здійснення спеціального досудового роз-
слідування, здійснення спеціального судового розгляду.

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

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 30.11.2022 (судова спра-
ва № 201/9539/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 42022132580000084 від 24.06.2022, стосовно підозрюваної Бурлуцької Яни Олександрівни, 
20.02.1984 року народження, у вчиненні кримінального 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 здійснення спеціального досудового роз-

слідування у кримінальному провадженні № 42022132580000084 від 24.06.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК Украї-
ни, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України, підозрювана 
Бурлуцька Яна Олександрівна, 20.02.1984 року народження, зареєстрована за адресою: Луганська область,  
м. Рубіжне, вул. Чехова, 13, викликається 07.12.2022 о 13:00, 08.12.2022 о 13:00, 09.12.2022 о 13:00 до слід-
чого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за 
адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Соборний район, пл. Шевченка, буд. 7, (місце фактичного 
розташування) для допиту як підозрюваного, а також для проведення інших процесуальних дій у вказаному 
кримінальному провадженні.

Крім того, у зв’язку з тим, що найближчим часом планується завершення 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 управлін-
ня (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпро, Соборний район, пл. Шевченка, буд. 7, (місце фактичного розташування) для отри-
мання повідомлення про завершення досудового розслідування та виконання вимог ст. 290 КПК України (від-
криття матеріалів іншій стороні), а саме для надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні № 42022132580000084 від 24.06.2022  та початку ознайомлення з ними.

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.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення  

спеціального досудового розслідування 
Слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя 29.11.2022 у 

справі № 331/4473/22 провадження № 1кс/331/1324/2022 винесено ухвалу 
про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 22022080000001897 від 03.10.2022 за підозрою 
громадянина України Авраменка Миколи Олексійовича, 25.08.1991 року 
народження у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 7 ст. 111-1 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення  

спеціального досудового розслідування 
Слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя 23.11.2022 у 

справі № 331/4475/22 провадження № 1кс/331/1325/2022 винесено ухвалу 
про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 22022080000001898 від 03.10.2022 за підозрою 
громадянина України Кузьменка Олексія Миколайовича, 11.10.1977 року 
народження у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 7 ст. 111-1 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення  

спеціального досудового розслідування 
Слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя 30.11.2022 у 

справі № 331/4120/22 провадження № 1кс/331/1322/2022 винесено ухвалу 
про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 22022080000001984 від 11.10.2022 за підозрою 
громадянина України Мандичева Олександра Георгійовича, 03.06.1969 ро-
ку народження у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 5 ст. 111-1 КК України.

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, перебуває обви-
нувальний акт у кримінальному провадженні №42015040010000122 внесеному до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 20 лютого 2015 року за обвинуваченням Огільби Фелікса Владис-
лавовича, 21 березня 1967 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 408 КК України (справа № 204/10427/21, провадження №1-кп/204/315/22).

Обвинувачений Огільба Фелікс Владиславович викликається в судове засідання на 07 груд-
ня 2022 року об 11 годині 20 хвилин  у приміщення Красногвардійського районного суду  
м. Дніпропетровська, за адресою: м. Дніпро , пр. Пушкіна, буд. 77 б, каб. 2. Справа розглядається  
під головуванням судді Юшкова М. М.

Після опублікування оголошення  про виклик в пресі обвинувачений вважається повідомле-
ним про дату , час і місце розгляду справи. Наслідки неприбуття обвинуваченого до суду перед-
бачені ст. 139, 323 КПК України.

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, перебуває обви-
нувальний акт у кримінальному провадженні №12022050000000622  внесеному до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 05 липня 2022 року за обвинуваченням Погребняка Євгена Іва-
новича, 28 липня 1985 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 5 ст. 111-1 КК України (справа № 204/6796/22, провадження №1-кп/204/671/22).

Обвинувачений Погребняк Євген Іванович викликається в судове засідання на  07 грудня 
2022 року об 11 годині 00 хвилин у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дні-
пропетровська, за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77 б, каб. 2. Справа розглядається  
під головуванням судді Юшкова М. М.

Після опублікування оголошення  про виклик в пресі обвинувачений вважається повідомле-
ним про дату , час і місце розгляду справи. Наслідки неприбуття обвинуваченого до суду перед-
бачені ст. 139, 323 КПК України.

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, перебуває обви-
нувальний акт у кримінальному провадженні №42015040010000147 внесеному до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 23 лютого 2015 року за обвинуваченням Чижа Вадима Івановича, 
03 жовтня 1974 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 408 КК України (справа № 204/10425/21, провадження №1-кп/204/313/22).

Обвинувачений Чиж Вадим Іванович викликається в судове засідання на  07 грудня 2022 ро-
ку об 11 годині 40 хвилин  у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетров-
ська, за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77 б, каб. 2. Справа розглядається під голову-
ванням судді Юшкова М. М.

Після опублікування оголошення  про виклик в пресі обвинувачений вважається повідомле-
ним про дату , час і місце розгляду справи. Наслідки неприбуття обвинуваченого до суду перед-
бачені ст. 139, 323 КПК України.

Оголошення про виклик до суду
Васильківський районний суд Дніпропетровської області повідомляє обвинуваченого Сичо-

ва Миколу Миколайовича, 28.01.1973 року народження, що підготовче судове засідання по 
кримінальному провадженню №62022050020000124 від 23.03.2022 року за його обвинувачен-
ням за ч. 7 ст. 111-1 КК України відбудеться 08 грудня 2022 року о 10 годині 00 хвилин у залі су-
дового засідання Васильківського районного суду Дніпропетровської області по вул. Спортив-
ній, буд.23, в сел. Васильківка під головуванням судді Битяка І. Г. (телефон  +380667278734).

Наслідки неприбуття на виклик передбачено ст. ст.139, 140, 323 КПК України.

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

їни повідомляємо, що 03.12.2022 у кримінальному провадженні 
№ 22022050000005930, внесеному до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань 19.10.2022 за ознаками вчинення кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України, скла-
дене письмове повідомлення про підозру, згідно з яким грома-
дянка України Толстікова Олена Володимирівна, 10.06.1969 року 
народження, обґрунтовано підозрюється у здійсненні пропаганди 
у закладах освіти з метою сприяння здійсненню збройної агресії 
проти України, встановленню та утвердженню тимчасової окупа-
ції частини території України, уникненню відповідальності за здій-
снення державою агресором збройної агресії проти України, а та-
кож дії спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-
агресора у закладах освіти, тобто у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ ТОЛСТІКОВОЇ О. В.
Громадянка України, Толстікова Олена Володимирівна, 

10.06.1969 року народження, уродженка смт. Миронівський  Бах-
мутського р-ну, раніше не судима, зареєстрована за адресою: До-
нецька область, Бахмутського р-ну, смт. Миронівський  вул. 1 
Мая, буд. 3 кв. 36 на підставі ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам 
необхідно з’явитись в період часу з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 
07.12.2022 до слідчого-криміналіста слідчого відділу 2 управлін-
ня (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в До-
нецької та Луганської областях Жижоми Ярослава Олександрови-
ча до будівлі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, 
площа Шевченка, буд. 7, кім. 130, для вручення Вам письмово-
го повідомлення про підозру, проведення інших слідчих (проце-
суальних) дій  за Вашою участю у  кримінальному провадженні 
№22022050000005930, внесеному до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань 19.10.2022 за ч. 3 ст. 111-1 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 08.12.2022, 09.12.2022  в 
період часу з 09:00 до 12:00 за вищевказаною адресою для до-
питу Вас в якості підозрюваної, проведення інших слідчих (про-
цесуальних) дій за Вашою участю у кримінальному провадженні 
№22022050000005930від 13.04.2022.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України 
повідомляю, що 03.12.2022, у кримінальному провадженні  
№ 22022220000003305 від 04.11.2022, складено письмове пові-
домлення про підозру, згідно з яким, громадянка України Ше-
вельова Наталія Олександрівна, 23.12.1979 р.н., підозрюється у 
колабораційній діяльності, а саме: добровільному зайнятті гро-
мадянином України посади, пов’язаної  з виконанням організа-
ційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функ-
цій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово оку-
пованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації дер-
жави-агресора, або добровільне обрання до таких органів, тоб-
то у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 111-1 КК України. Повний текст повідомлення про під-
озру та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підо-
зрюваного розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генераль-
ного прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомос-
ті 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

Шевельовій Наталії Олександрівні, 23.12.1979 року наро-
дження, громадянці України, зареєстрованій за адресою: Хар-
ківська область м. Вовчанськ, вул. Рубіжанське Шосе, б. 14, 
кв.4, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися о 10 год. 00 хв. 07.12.2022, о 10 год. 00 
хв. 08.12.2022, о 10 год. 00 хв. 09.12.2022, до слідчого відділу 
Управління СБ України в Харківській області (м. Харків, вул. Ми-
роносицька, буд. 2), для вручення Вам письмового повідомлен-
ня про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а також для участі у про-
веденні слідчих та процесуальних дій в рамках кримінального 
провадження № 22022220000003305. Поважні причини непри-
буття та наслідки неприбуття, у тому числі — можливість за-
стосування приводу, вказані у ст. ст. 138, 139, 140 КПК України, 

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України  
в Харківській області капітан юстиції Максим БІЛОУС
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Повідомлення про направлення обвинувального акту
Громадянин України Власенко Володимир Васильович, 18.11.1971 р.н., який зареєстрований за 

адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Болгарська буд.46 коп.1, кв.2, у відповідності до ви-
мог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про направлення 29.11.2022 до Запо-
різького районного суду Запорізької області обвинувального акту у кримінального провадження за 
№ 12022082230000514 від 28.10.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого:

- ч. 5 ст. 191 КК України — а саме привласнення чужого майна, вчинене шляхом зловживання 
службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчинене організова-
ною групою. 

Повний текст обвинувального акту розміщується на веб-сайті Офісу Генерального прокурора 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-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogo-rozsliduvann.

Повідомлення про підозру
Громадянин України Тюрін Костянтин Віталійович, 14.08.1971 р.н., який зареєстрований за адре-

сою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Героїв України буд.55 кв.101, у відповідності до вимог 
ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про направлення 29.11.2022 до Запорізь-
кого районного суду Запорізької області обвинувального акту у кримінального провадження за  
№ 12022082230000514 від 28.10.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого:

- ч. 5 ст. 191 КК України — а саме привласнення чужого майна, вчинене шляхом зловживання 
службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчинене організова-
ною групою. 

Повний текст обвинувального акта розміщується на веб-сайті Офісу Генерального прокурора 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-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogo-rozsliduvann.

Повідомлення про підозру
Громадянин України Золотарьов Сергій Борисович, 19.05.1970 р.н., який зареєстрований за адре-

сою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Мендєлєєва буд.14, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 
278 КПК України вам повідомляється про направлення 29.11.2022 до Запорізького районного суду 
Запорізької області обвинувального акта у кримінального провадження за № 12022082230000514 
від 28.10.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого:

- ч. 5 ст. 191 КК України — а саме привласнення чужого майна, вчинене шляхом зловживання 
службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчинене організова-
ною групою. 

Повний текст обвинувального акту розміщується на веб-сайті Офісу Генерального прокурора 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-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogo-rozsliduvann.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Слідчий ГУ НП в Донецькій області за погодженням із прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Донецької 

обласної прокуратури відповідно до ст. ст. 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Короні Людмилі Олексан-
дрівні, 11 березня 1953 року народження, уродженці м. Макіївка Донецької області, громадянці України, раніше не судимій, яка зареє-
стрована та мешкає за адресою: Донецька область, Маріупольський район, смт. Сартана, вул. Жовтнева, буд. № 24А, у кримінальному 
провадженні № 12022050000000626 від 07.07.2022, про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 3 ст. 111-1 КК України (здійсненні громадянкою України пропаганди у закладі освіти незалежно від типів та форм власності з 
метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України, встановленню та утвердженню тимчасової окупації частини території Укра-
їни, уникненню відповідальності за здійснення державою агресором збройної агресії проти України, а також дій, спрямованих на впро-
вадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти).

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.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Корона Людмила Олександрівна, 11 березня 1953 року народження відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 КПК 

України викликається: 08.12.2022 о 09:00, 09.12.2022 о 09:00, 10.12.2022 о 09:00 до слідчого управління Головного управління Націо-
нальної поліції в Донецькій області, розташованого за адресою: вул. Мандрика, буд. 7, м. Покровськ, Донецька область, кабінет № 37 
для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  ч. 3 ст. 111-1 КК Укра-
їни, для допиту як підозрюваного та проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12022050000000626 від 07.07.2022

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. 

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні № 12022050000000626  Марина МАСЛОВА

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Здробко Андрій Геннадійович, 16.01.1990 р.н., у відповідності до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК Укра-

їни Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 62022050010000747 від 16.09.2022 у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, тобто у державній зраді, а саме у діянні, 
умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздат-
ності, державній, економічній та інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Здробко Андрій Геннадійович, 16.01.1990 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Вам необхідно 

з’явитися 07, 08 та 09 грудня 2022 року на 10:00 год. до приміщенні Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26 каб. №224 (тел. роб. 0800350351, +380443395725) для вручення Вам повідо-
млення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та здійснення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 62022050010000747 від 16.09.2022 в якості підозрюваного. Поважні причини 
та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Старший слідчий Першого СВ (з дислокацією у місті Краматорську) ТУ ДБР,  
розташованого у м. Краматорську, Аркадій ДОМБРОВСЬКИЙ

Київський районний суд м. Полтави  викликає Губіна Владислава Валері-
йовича, 12.08.1974 р.н., (останнє відоме місце проживання: м. Харків, вул. 
Н. Ужвій, буд. 92, кв. 102) як обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальному провадженню №644/5100/17 за обвинуваченням у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК 
України. Судове засідання відбудеться 08 грудня 2022 року о 13 год.30 хв. у 
приміщенні суду за адресою: м. Полтава, пров. Хорольського, 6, каб. №19, 
зал судових засідань №8 (каб. 19). В разі неявки справу буде розглянуто за 
Вашої відсутності.

Суддя О. С. Калько 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення  

спеціального досудового розслідування 
Слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя 30.11.2022 у 

справі № 331/4472/22 провадження № 1кс/331/1323/2022 винесено ухвалу 
про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 22022080000001597 від 26.08.2022 за підозрою 
громадянина України Щербака Віталія Вікторовича, 03.02.1971 року наро-
дження у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4  
ст. 111-1 КК України.

Ліквідатор ПАТ «Світловодський 
маслосиркомбінат» повідомляє 

про втрату оригіналу Свідоцтва про 
реєстрацію випуску акцій 

Публічного акціонерного товари-
ства  «Світловодський 

маслосиркомбінат» 
(код за ЄДРПОУ 00446061) 

від 30.07.2010 р. № 71/11/1/10.

Посвідчення учасника 
ліквідації аварії на Чорнобильській 

АЕС у 1986 році (категорія 2) 
Серія А № 364060 на ім’я 

Короленка Володимира Івановича, 
видане Держадміністрацією 
м. Києва, 04.11.1998 року 

(керівник В. Бідний), 
вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  

(майна) АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

Номери лота GL0N121552
Найменування активу/стислий 
опис активу

Пул активів, що складається з дебіторської за-
боргованості суб`єктів господарювання в кіль-
кості 309 позицій

Детальна інформація про лот https://prozorro.sale/auction/ 
GFD001-UA-20221128-01087

Місце проведення аукціону https://prozorro.sale/
Дата проведення аукціону 19.12.2022р.
Час проведення аукціону Точний час початку проведення відкритих  

торгів (аукціону) вказується на веб-сайті:  
https://prozorro.sale/

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО ДО СУДУ
Октябрський районний суд м. Полтави викликає обвинуваченого Бов-

суновського Василя Васильовича 25.07.1987 року народження у підго-
товче судове засідання на 13 годину 00 хвилин 09 грудня 2022 року у 
справі № 554/7818/22 за обвинуваченням Бовсуновського Василя Васи-
льовича у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Полтава вул. Навроцького, 5 (зал судових 
засідань №14). Явка до суду обов’язкова.

У разі неявки до суду з поважних причин просимо повідомити про 
це суд.

Суддя Т. О. Січиокно

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗДІЙСНЕННЯ  
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 
30.11.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні №22022080000002244 від 16.11.2022 
стосовно підозрюваного Шевченка Тараса Валерійовича, 23.08.1978 року 
народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу УСБУ  
в Запорізькій області Є. Семекліт

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та Глави 11 КПК України повідомляю, що 08.06.2022 у кримінальному 

провадженні, внесеному до ЄРДР 16.04.2022 за № 62022080010000013 за ознаками вчинення злочину, передба-
ченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з якою, Овдієнко Сергій Ми-
колайович, 22.03.1983 р.н., адреса проживання: Запорізька область, Мелітопольський район, селище місько-
го типу Веселе, вулиця Молодіжна, будинок 6, квартира 10, будучи громадянином України вчинив умисні дії на 
шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи 
інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнно-
го стану, тобто підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Овдієнко Сергій Миколайович, 22.03.1983 р.н., адреса проживання: Запорізька область, Мелітопольський ра-

йон, селище міського типу Веселе, вулиця Молодіжна, будинок 6, квартира 10, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 
КПК України, на 10 годину 08.12.2022, на 10 годину 09.12.2022, на 10 годину 10.12.2022 Вам необхідно з’явитись 
до Запорізької обласної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а, для вручення письмового 
повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні № 62022080010000013 
від 16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та Глави 11 КПК України повідомляю, що 08.06.2022 у кримінальному 

провадженні, внесеному до ЄРДР 16.04.2022 за № 62022080010000013 за ознаками вчинення злочину, передба-
ченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з якою, Сіліфонов Владислав 
Юрійович, 27.09.1989 р.н., адреса проживання: Запорізька область, Мелітопольський район, селище міського ти-
пу Веселе, вулиця Східна, будинок 46, будучи громадянином України вчинив умисні дії на шкоду суверенітетові, 
територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпе-
ці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто підозрю-
ється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Сіліфонов Владислав Юрійович, 27.09.1989 р.н., адреса проживання: Запорізька область, Мелітопольський 

район, селище міського типу Веселе, вулиця Східна, будинок 46, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК Украї-
ни, на 10 годину 08.12.2022, на 10 годину 09.12.2022, на 10 годину 10.12.2022 Вам необхідно з’явитись до Запо-
різької обласної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а, для вручення письмового повідо-
млення про підозру та допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні № 62022080010000013 від 
16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій. 

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Мельника Олександра Йосиповича, що підготовче судове засі-

дання по кримінальному провадженню №22020011000000016 від 13.02.2020 р. за звинуваченням Мельника Олек-
сандра Йосиповича, 12.01.1971 р.н., у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України, яке від-
будеться о 09 годині 20 хвилин 08 грудня 2022 року, у приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А, каб. № 110, головуючий суддя О. В. Домарєв.

В судове засідання викликається обвинувачений Мельник Олександр Йосипович.
Одночасно просимо роз’яснити , що згідно ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокуро-

ра чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підо-
зрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тим-
часово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресо-
ром, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Русецького Олега Леонідовича, 29.04.1961 р.н., (який за-
реєстрований за адресою: АР Крим, Сімферопольський район, смт. Молодіжне, вул. Планетаристів, буд. 
45), для розгляду обвинувального акту у спеціальному провадженні за звинуваченням Русецького Олега Ле-
онідовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України КК України, внесеному до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань за  № 42016010000000277 від 09.12.2016 р., яке відбудеться в приміщенні су-
ду 06.12.2022 р. о 09 год. 45 хв., за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 14, під головуванням 
судді Просалової О. М.

 У разі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 323 КПК України судовий розгляд може здійснюватися за йо-
го відсутності. Поштова адреса: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця 5-а.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 23.09.2022 року суддею Скубою А. В. була постановлена ухвала 

про здійснення спеціального судового провадження у кримінальному провадженні № №42014110350000428 за обвину-
ваченням Ососкова Олексія Анатолійовича, 18.09.1978  р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч.1 ст.111, ч.1 ст.408 КК України. В судове засідання яке відбудеться 08.12.2022 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні Дар-
ницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13 каб. 17 викликається обвинувачений 
Ососков Олексій Анатолійович.

Ухвала про здійснення спеціального судового провадження та інші документи, що підлягають врученню обвинуваче-
ному, відповідно до п.6 ч.3 ст.323 КПК України, вручено захиснику. Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Ко-
шиця, 5-А.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/3284/2022 відносно Абеляшева Олександра Віталійовича за ч.7 ст. 111-1 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 07.12.2022 о 09-45 в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адре-
сою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська 31 А, 510.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого а порядку спеціального судового провадження.

Суддя Т. В. Овсеп’ян
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 30.11.2022 у кримінальному провадженні 

№42022112200000063 від 08.03.2022, стосовно Дьогтя Дмитра Сергійовича, 28.03.1990 ро-
ку народження, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Дьогтя Д. С. 

Підозрюваний Дьоготь Дмитро Сергійович (рос. Дёготь Дмитрий Сергеевич), 28.03.1990 
р.н., місце реєстрації: РФ, Хабаровський край, м. Хабаровськ, Індустріальний р-н., вул. Ін-
ський провулок, 9 кв.84 – військовослужбовець 64-ої ОМБР (в/ч 51460), т.в.о. начальника 
розвідки бригади, капітан збройних сил російської федерації, особистий № Э-609323, пас-
порт 08 10 948312, виданий «отделение УФМС России по Хабаровскому краю в Индустриаль-
ном районе г. Хабаровска», освіта: Новосибірське вище військове командне училище, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам не-
обхідно з’явитися 19.12.2022 о 10  год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному проваджен-
ні №42022112200000063 від 08.03.2022 за ч. 2 ст. 438 КК України з метою допиту як підозрю-
ваного та вручення письмового повідомлення про підозру під час здійснення досудового роз-
слідування до слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Воло-
димира Миколайовича Спільного за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, буд. 3-А. При собі не-
обхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються заходи, передбаче-
ні ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу України: примусовий привід, гро-
шове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Дьогтя Д. С. 

Підозрюваний Дьоготь Дмитро Сергійович (рос. Дёготь Дмитрий Сергеевич), 28.03.1990 
р.н., місце реєстрації: РФ, Хабаровський край, м. Хабаровськ, Індустріальний р-н., вул. Ін-
ський провулок, 9 кв.84 – військовослужбовець 64-ої ОМБР (в/ч 51460), т.в.о. начальника 
розвідки бригади, капітан збройних сил російської федерації, особистий № Э-609323, пас-
порт 08 10 948312, виданий «отделение УФМС России по Хабаровскому краю в Индустриаль-
ном районе г. Хабаровска», освіта: Новосибірське вище військове командне училище, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам не-
обхідно з’явитися 20.12.2022 о 10  год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному проваджен-
ні №42022112200000063 від 08.03.2022 за ч. 2 ст. 438 КК України з метою допиту як підозрю-
ваного та вручення письмового повідомлення про підозру під час здійснення досудового роз-
слідування до слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Воло-
димира Миколайовича Спільного за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, буд. 3-А. При собі не-
обхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються заходи, передбаче-
ні ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу України: примусовий привід, гро-
шове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Дьогтя Д. С. 

Підозрюваний Дьоготь Дмитро Сергійович (рос. Дёготь Дмитрий Сергеевич), 28.03.1990 
р.н., місце реєстрації: РФ, Хабаровський край, м. Хабаровськ, Індустріальний р-н., вул. Ін-
ський провулок, 9 кв.84 – військовослужбовець 64-ої ОМБР (в/ч 51460), т.в.о. начальника 
розвідки бригади, капітан збройних сил російської федерації, особистий № Э-609323, пас-
порт 08 10 948312, виданий «отделение УФМС России по Хабаровскому краю в Индустриаль-
ном районе г. Хабаровска», освіта: Новосибірське вище військове командне училище, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам не-
обхідно з’явитися 21.12.2022 о 10  год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному проваджен-
ні №42022112200000063 від 08.03.2022 за ч. 2 ст. 438 КК України з метою допиту як підозрю-
ваного та вручення письмового повідомлення про підозру під час здійснення досудового роз-
слідування до слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Воло-
димира Миколайовича Спільного за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, буд. 3-А. При собі не-
обхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються заходи, передбаче-
ні ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу України: примусовий привід, гро-
шове стягнення.

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022112200000063 — 
прокурор Києво-Святошинської окружної прокуратури Олександра НЕПОМНЮЩА

Наказом №5 від 10 листопада 2022 р. Державного підпри-
ємства «Київторф» Фонду Державного Майна України при-
йнято рішення власника про ліквідацію Дочірніх підприємств 
Державного підприємства «Київторф», а саме:

- Дочірнє підприємство «Оржицяторф» Державного під-
приємства «Київторф»

- Дочірнє підприємство «Лохвицяторф» Державного під-
приємства «Київторф»

- Дочірнє підприємство «Ірдиньагроторф» Державного під-
приємства «Київторф»

- Дочірнє підприємство «Стареторф» Державного підпри-
ємства «Київторф»

- Дочірнє підприємство «Гавронщинаторф» Державного 
підприємства «Київторф»

- Дочірнє підприємство «Обухівторф» Державного підпри-
ємства «Київторф»

- Дочірнє підприємство «Димерторф» Державного підпри-
ємства «Київторф»

- Дочірнє підприємство «Кодраторф» Державного підпри-
ємства «Київторф»

Головою ліквідаційної комісії призначено арбітражного ке-
руючого Пшеничного С. М. (свідоцтво про право на здійснен-
ня діяльності арбітражного керуючого, розпорядника майна, 
керуючого санацією, ліквідатора №707 від 29.03.2013 р.).

Претензії кредиторів з вимогами до боржників вищезазна-
чених підприємств приймаються протягом двох місяців з дня 
публікації повідомлення, за двома адресами кожному:

- Ліквідатору,  18008 м. Черкаси вул. Вернигори,16 к. 6, тел. 
0979315386 адреса ел.пошти arbitragny@gmail.com, 

- ДП «Київторф»  02088,  м. Київ – 88, вул. Промислова, 10 
(Бортничі).

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів (майна) ПАТ «Промінвестбанк»

Номери лотів: 1. G22N021565-G22N021568;
2. G36N021578;
3. GL18N021576

Найменування активу/
стислий опис активу

1. Нерухомість у м. Бориспіль (вул. Гли-
боцька, 5), у м. Київ (пр-т Володимира 
Івасюка, буд. 20а, прим. 287),  
у м. Обухів (вул. Київська, 119/7),  
у с. Чайки (вул. Лобановського Валерія, 
буд. 21, корп. 6);
2. Срібна пам’ятна монета «Хрещення 
Київської Русі» з футляром, номіналом 
100 грн. Рік випуску — 2008.  
Є дійсним платіжним засобом України;
3. Права вимоги за кредитними догово-
рами, що укладені з юридичною особою 
№ 03-1/2, № 03-300, № 03-364

Місце проведення  
аукціону:

https://prozorro.sale/

Дата проведення  
аукціону:

1. 15.12.2022;
2. 12.12.2022;
3. 21.12.2022

Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкри-
тих торгів (аукціону) по кожному лоту 
вказується на веб сайті:  
https://prozorro.sale/

Детальна інформація  
про лоти (параметри, за-
безпечення, початкова ці-
на, правила участі в аук-
ціоні):

1. www.fg.gov.ua/passport/52081;
2. www.fg.gov.ua/passport/52095;
3. www.fg.gov.ua/passport/52092

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

України повідомляю, що 30 листопада 2022 року складе-
но повідомлення про підозру Гонті Валентині Олександрів-
ні, 21.02.1949 року народження, яка підозрюється у колабо-
раційній діяльності, а саме: у вчиненні кримінального право-
порушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК Украї-
ни, тобто у здійсненні дій громадянкою України, спрямованих 
на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закла-
ді освіти.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянці України Гонті Валентині Олександрівні, 

21.02.1949 року народження, повідомляється, що відповідно 
до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуально-
го кодексу України 05, 06 та 07 грудня 2022 року о 09 годи-
ні 30 хвилин Вам необхідно з’явитися до СВ ВСП ГУНП Украї-
ни в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Пушкін-
ська, 54, каб. 14 для вручення Вам повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту Вас 
в якості підозрюваної у рамках кримінального проваджен-
ня, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№12022221100000742 від 09.10.2022 за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 
КК України.

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

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні 
Дмитро РЕШЕТНЯК

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

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суд м. Киє-

ва від 30.11.2022 (судова справа № 757/34325/22-к) задоволе-
но клопотання сторони обвинувачення та надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні № 42022130000000054 стосовно підозрюваного 
Горбатова В’ячеслава Миколайовича, 08.06.1976 р.н., який заре-
єстрований за адресою: Луганська обл., Щастинський р-н, с. Ва-
луйське, вул. Гусинівська, 4А.

Старший слідчий Лакомський І. Я.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Горбатов В’ячеслав Миколайович, 08.06.1976 р.н., заре-

єстрований за адресою: Луганська обл., Щастинський р-н,  
с. Валуйське, вул. Гусинівська, 4А, у зв’язку з ухваленим су-
довим рішення про здійснення досудового розслідування від-
повідно до вимог ст. ст. 134, 135 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитись на 14 год. 00 хв. 9.12.2022 до старшого слід-
чого Головного слідчого управління Державного бюро роз-
слідувань Лакомського І. Я. за адресою: м. Київ, вул. С. Пет-
люри, 15, каб. 306, тел. 044-365-40-00 (вн.№2136) для до-
питу в якості підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 42022130000000054 від 08.03.2022 за підозрою Вас у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111  КК України.  

Поважні причини неявки на виклик визначенні у статті 138 
КПК України.

Наслідки неприбуття підозрюваного на виклик передбачені 
статтею 139 КПК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Філіндаш Сергій Миколайович, 25.12.1962 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, 

25.12.1962 р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання за адресою: м. Волноваха, вул. Гастелло, буд. 
8, кв. 1, на 08.12.2022 об 12:00, 09.12.2022 об 12:00 та 10.12.2022 об 12:00, до будівлі тимчасової дислокації 
слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за 
адресою: м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, каб. 130, для отримання письмового повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення у кримінальному провадження № 22022050000002447 від 20.07.2022, 
за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст.111-1 КК України, допиту як підозрюваного, а також 
проведення 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. 

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про початок здійснення спеціального досудового розслідування

Бондаренко Валентин Іванович, 03.10.1966 року народження, відповідно до ч. 6 ст. 297-4 КПК України повідомляю, що ухва-
лою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.11.2022 (справа 757/31379/22-к) надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування (in absentia) у кримінальному провадженні № 12022000000000534 від 17.06.2022 за  
підозрою Бондаренка В. І.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000534 

від 17.06.2022 за підозрою Бондаренка В. І.
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Бондаренко Валентин Іванович, 03.10.1966 року народження, про 

те, що спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000534 від 17.06.2022, буде завершено 
05.12.2022. У зв’язку з чим, Ви маєте право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у період з 10 год. 00 хв. 
до 17 год. 00 хв. протягом 06, 07 та 08 грудня 2022 року у приміщенні Головного слідчого управління Національної поліції Укра-
їни за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 51, каб. №9, тел.(факс). (0629) 51-98-23, а також про те, що в порядку  
ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкрити стороні обвинувачення наявні матеріали, які плануєте використовувати, як доказ у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Бондаренко Валентин Іванович, 03.10.1966 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Кримінального процесуаль-

ного кодексу України Вам необхідно з’явитися 06, 07 та 08 грудня 2022 року у приміщенні Головного слідчого управління Націо-
нальної поліції України за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 51, каб. №9, тел.(факс). (0629) 51-98-23 для вручення 
повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу для ознайомлення матеріалів кримінального прова-
дження № 12022000000000534. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Криміналь-
ного процесуального кодексу України.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурор Юрій НИКИФОРЕНКО

ОГОЛОШЕННЯ
Міністерство молоді та спорту України оголошує:
про проведення засідання комісії щодо позбавлення спортивної федерації статусу національної громад-

ської організації «Федерація веслування каное України»:
дата проведення засідання комісії — 07.12.2022
найменування суб’єкта, який ініціює розгляд питання щодо позбавлення спортивної федерації статусу на-

ціональної — Мінмолодьспорт
вид спорту, який розвиває спортивна федерація, що позбавляється статусу національної — веслування на 

байдарках і каное
підстави позбавлення спортивної федерації статусу національної — невиконання умов договору про спів-

працю
телефон для довідок: +380676320995.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваної Братченко Т. Г. 

Підозрюваній Братченко Тетяні Георгіївні, 17.10.1949 року народження, зареєстрованій за адресою:  
Херсонська область, м. Херсон, просп. 200 річчя Херсона, буд. 8, кв. 121, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 07.12.2022, 08.12.2022, 
09.12.2022 о 10 год. 00 хв. як підозрюваній у кримінальному провадженні № 22022000000000651 від 
30.11.2022 за підозрою Братченко Тетяни Георгіївни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 6 ст. 111-1 КК України, з метою вручення письмового повідомлення про зміну підозри під час здійснен-
ня досудового розслідування, допиту як підозрюваної до слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслі-
дування Головного слідчого управління СБ України Устенка Івана Леонідовича, за адресою: м. Київ, вул. Воло-
димирська, 33. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються заходи, передбачені ст.ст. 139, 140 
Кримінального процесуального кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Ленінський районний суд м. Полтави викликає Толмачову Ларису Миколаївну, 20.08.1966 р.н., адреса: Полтавська об-

ласть, м. Миргород, вул. Сорочинська, 2, кв. 73, обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених  
ч. З, ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 366 КК України, в підготовче судове засідання на 09 год. 30 хв. 12.12.2022, яке відбудеться 
в приміщенні Ленінського районного суду м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. Панянка, 38, зал судових засідань № 7.

У відповідності до ст. 323 КПК України з моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті суду обвинувачений вважається належним чином 
ознайомлений з її змістом.

Суддя М. С. Високих

До уваги осіб, які беруть участь у розгляді справи, - Сидоренко Олександр Володимирович, 27.07.1970 р.н., останнє відоме 
місце проживання: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 127/1, кв. 3.

Ковпаківський районний суд м. Суми оголошує про розгляд матеріалів кримінального провадження по справі №592/9802/18 
(провадження № 1-кп/592/183/22) за обвинуваченням Сидоренка Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, відносно якого ухвалою слідчого 
судді Зарічного районного суду м. Суми від 06.07.2018 року надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.

Судовий розгляд відбудеться у відкритому судовому засіданні у складі колегії суддів в приміщенні Ковпаківського район-
ного суду м. Суми о 09:30 год. 26.12.2022 року, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал с/з № 22,  
тел. (0542) 61-12-04

Суддя І. М. Фоменко



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua16 

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 14
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua

«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 
п’ятницю та суботу

Зам. № 88 880
Загальний тираж за грудень 83 053

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть iнформацiї 
та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -4..-9 -1..-6 Черкаська -4..-9 -1..-6
Житомирська -3..-8 0..-5 Кіровоградська -4..-9 -1..-6
Чернігівська -4..-9 -1..-6 Полтавська -5..-10 -1..-6
Сумська -5..-10 -1..-6 Дніпропетровська -5..-10 -1..-6
Закарпатська +1..-4 +3..+8 Одеська +1..-4 -1..+4
Рівненська -1..-6 -2..+3 Миколаївська 0..-5 -1..+4
Львівська +1..-4 0..+5 Херсонська 0..-5 -2..+3
Івано-Франківська 0..-5 -1..+4 Запорізька -3..-8 0..-5
Волинська 0..-5 -1..+4 Харківська -10..-15 -1..-6
Хмельницька 0..-5 -2..+3 Донецька -9..-14 -1..-6
Чернівецька 0..-5 -1..+4 Луганська -10..-15 -2..-7
Тернопільська 0..-5 -2..+3 Крим +1..-4 +1..+6
Вінницька -2..-7 0..-5 Київ -4..-6 -1..-3

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

-1..-6
-4..-9

-1..-6
-10..-15

-1..-6
-4..-9

-1..4
0..-5

-1..4
0..-5

температураПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Що спільного у панк-рокера 
й військового медика
ЛЮДИ ВІЙНИ. Андрій Жолоб — настільки багатогранна й 
неординарна особистість, що іноді сам не може однозначно 
сказати, де його основний фах, а де хобі

Юрій МЕДУНИЦЯ, 
офіцер служби зв’язків з 

громадськістю 46 оаембр, 
для «Урядового кур’єра», 

(фото автора та з архіву 
Андрія ЖОЛОБА)

Високий зріст і атлетична 
статура, поставлений го-

лос і виразна дикція, незвич-
на як для війни та військово-
го модна зачіска й відкрите 
доброзичливе спілкування, 
чіпкий погляд темних очей, 
який тримає співрозмовни-
ка на гачку зацікавленості 
впродовж усієї розмови. Це 
перше враження від знайом-
ства з Андрієм Жолобом за-
лишає теплий спогад у серці. 
Складається враження, ніби 
ми вже десь бачилися, пере-
тиналися в цивільному жит-
ті, а на війні зустрілися наче 
давні знайомі.

Прикладів того, як медики 
час до часу успішно зміню-
ють фах або, що трапляється 
частіше, розширюють влас-
ний світогляд іншими фахо-
вими захопленнями, можна 
навести чимало. Але зустрі-
ти особистість із настільки 
широким колом інтересів ви-
падає геть не щодня. То цін-
ніші такі миті, особливо у во-
єнних умовах, коли кількох 
хвилин достатньо, щоб упев-
нитися, хто саме перед то-
бою. 

Командир медичної 
роти

Медичний підрозділ — то 
ніби держава в державі. Тут 
інші порядки, майже немає 
статутної субординації й так 

званих затяг. Колеги рівні 
між собою, бо від їхніх швид-
ких, злагоджених, відпра-
цьованих дій залежить най-
цінніше, що є в кожної люди-
ни, — життя. Тут панує сво-
єрідна військова демократія, 
хоч вирішальне слово зали-
шається за командиром. 

Сказати, що успішний 
львівський лікар-травмато-
лог з дитинства мріяв стати 
військовим… ні, зізнається 
Андрій. До призову він пра-
цював за основним фахом 
(хоч де основний, а де хобі, 
він і сам уже не завжди роз-
різняє). Тобто ще до мобілі-
зації знав, як лікувати по-
ранених на фронті. Так са-
мо в одній зі львівських ліка-
рень приймав і переселенців, 
які виїжджали з місць бойо-
вих дій. 

Жартома каже, що 20 
травня, на день народжен-
ня дружини Ірини, зробив 
їй справді неочікуваний по-
дарунок — виїхав до на-
вчального центру за мобілі-
зацією. До ДШВ потрапив 
за «розподілом долі», яка йо-
го вкотре не підвела. Прий-
шов простим лікарем, якому, 
хоч і після вишколу, довело-
ся по-новому опановувати не 
стільки військову чи профе-
сійну науку, скільки стиль 
армійського життя, котре, 
хоч як крути, таки карди-
нально відрізняється від ци-
вільного.

А з іншого боку, здавало-
ся б, який стосунок має ор-
ганізація корпоративів чи ін-
ших свят (до чого був безпо-
середньо причетний у мир-
ний час) до командування 

ротою? З’ясувалося, опосе-
редковано таки має. Зрозу-
мів: знає, як організувати ко-
лег, щоб підрозділ діяв, наче 
цільний організм. І цей орга-
нізм не підводив, працював 
злагоджено, евакуацію по-
ранених здійснював макси-
мально оперативно. 

«Більшість людей уявлен-
ня не має про складність цьо-
го процесу — під обстрілами 
й величезним психологічним 
навантаженням. Та меди-
кам на війні все-таки трохи 
легше, — зізнається Андрій. 
— Вони на цивільній робо-
ті надивилися на кров, біль, 
страждання. Тож тут просто 
виконують свою роботу. Але 
так само, як і воїни, ми пере-
буваємо в небезпеці, бо во-
рог може поцілити і нас. На-
віть намагається робити це 
навмисно».

Ще одна відмінність між 
цивільним життям і армій-
ським, яку він пропустив 
крізь себе, — відсутність на-
півтонів. Тут є чорне й бі-
ле, добре й погане, життя й 
смерть, горе й радість. Поєд-
нання цих аспектів часто бу-
ває настільки дивним, що ра-
ніше це годі було й уявити. 

Музикант, 
журналіст, ведучий

Талановита людина тала-
новита в усьому — це про та-
ких, як він. Поцілований Бо-
гом у чоло — також про них. 
Забувати про музику Андрій 
не збирається. Одну гітару 
— маленьку укулеле — він 
привіз із собою. Другу, звич-
ну всім акустичну, йому при-
слали згодом. Ось і влашто-
вує медикам роти своєрідні 
музичні паузи й сеанси мо-

рально-психологічного роз-
вантаження. Послухати ці 
імпровізовані концерти при-
ходять і з інших підрозділів. 

Тут ніби три в одному: і 
людям розвантаження, і сам 
тренує пальці, які, попри ві-
йну, не мають забути відчут-
тя дотику до струн, і створен-
ня бійцям бодай частинки до-
машньої атмосфери. А на ві-
йні це дорогого варте. Можна 
поспівати, дати вихід емоці-
ям. А можна помовчати, зга-
дати минуле й загадати на 
майбутнє. Музика стає мов-
би провідником між нинішнім 
життям людини та її мріями 
про повернення додому. 

А вдома в Андрія Жолоба 
залишилося двоє донечок та 
кохана дружина Ірина. Во-
ни очікують на нього лише 
з Перемогою. І це стане під-
ґрунтям для подальшого на-
тхнення в роботі. Точніше, в 
роботах, які дивним чином 
сплелися в одне ціле. І без 
них він не може уявити себе. 
Це і продовження виступів 
на сцені у складі панк-групи 
«Бетон», і ведення прямих 
радіоефірів на одній зі львів-
ських FM-радіостанцій, і під-
готовка сюжетів у ролі жур-
наліста, й організація різ-
номанітних вечірок і захо-
дів (він досі з теплотою зга-
дує про проведення львів-
ської частини континенталь-
ної футбольної першості Єв-
ро-2012 й фіналу Ліги чемпі-
онів у столиці). І куди ж без 
медицини?

Набутий на війні досвід він 
неодмінно спрямує у про-
дуктивне русло. А ми ще 
не раз почуємо про його до-
сягнення. Можливо, в новій 
іпостасі, про яку Андрій по-
ки що й сам не здогадується. 

Панк-рок — то справа серйозна

Командир медроти часто розважає підлеглих грою на гітарах

ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє, що втрачено бланки Полісів 
ОСЦПВВНТЗ: Серія АР№№7532355; 7538909; 7538919; 7559594; 7545948; 
7555260; 7560984; 7532672; 7532673; 7532674; 7553409; 7474950.

Серія АТ№№1048853; 1048984; 1011210; 1626948; 1039685; 1631076; 
1631077; 1631078; 1631079; 1631080; 1593638; 1585531; 2187995; 2187996; 
1026566; 1042651; 1042652; 1042654; 1042655; 1042656; 1042657; 1042658; 
1058591; 1058746; 1058846; 1058850; 1627315; 2199087; 2199115; 2199122; 
2199125; 2180606; 2180637; 2180645.

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч. 3  
ст. 323 КПК України викликає МАЧУЛЬСЬКОГО Василя Миколайовича, 
22 червня 1978 року народження, уродженця с. Обтове Кролевецько-
го району Сумської області, громадянина України, зареєстрованого за 
адресою: м. Кролевець, вул. Миру, 25/7, Сумська область, місце фак-
тичного проживання: м. Кролевець, вул. Виноградова, 113, Сумська об-
ласть, як обвинуваченого по справі № 579/2019/20 пров. 1-кп/579/76/21 
за обвинуваченням Мачульського В. М. у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366. ч. 1ст. 209, ч. 4  
ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. І ст. 209 КК України.

Справа призначена до розгляду на 21.12.2022 року на 13 годину 00 хви-
лин у приміщенні Кролевецького районного суду Сумської області за 
адресою: м. Кролевець Сумської області, вул. Франка, 13.

Суд повідомляє, що за адресою зареєстрованого місця проживан-
ня Мачульського В. М. направлено судову повістку про виклик до су-
ду. У випадку неявки відповідача в судове засідання це оголошення 
вважається належним повідомленням, і справа буде розглянута за від-
сутності Мачульського В. М. у порядку спеціальною судового прова-
дження.

Суддя В. М. Придатко

Шаймієв Михайло Маратович

ПОВІСТКА ПРО СУДОВИЙ ВИКЛИК
Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області викли-

кає Шаймієва Михайла Маратовича, 29 травня 1979 року народжен-
ня, останнє відоме місце проживання якого: м. Дніпро, вул. Гладко-
ва, 7-А, кв. 112, який обвинувачується у скоєнні злочину, передбаче-
ного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України, у підготовче судове засідання 
у кримінальному провадженні № 12018040440000172, яке призначене 
на 13 грудня 2022 року на 14 годин 00 хвилин. Підготовче судове за-
сідання відбудеться в приміщенні Дніпропетровського районного су-
ду Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, 
Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Теплична, 7. Головуюча 
суддя Дараган A. B.

Явка обвинуваченого є обов’язковою.
З моменту опублікування цієї повістки обвинувачений вважається 

таким, що належним чином повідомлений про судовий виклик. 
Неприбуття на виклик обвинуваченого є підставою для здійснення 

спеціального судового провадження.
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