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Президент зустрівся з військовими на Донбасі
РОБОЧА ПОЇЗДКА. У День 

Збройних сил України Президент 
Володимир Зеленський відвідав До-
нецьку область і зустрівся з україн-
ськими військовими, які захищають 
незалежність нашої держави.

«Маю честь сьогодні бути з ва-
ми тут, на Донбасі. Дозвольте при-
вітати вас із вашим святом і вели-
ким святом усієї нашої держави — 
Днем Збройних сил України. Ба-
жаю вам сил, щоб героїчно захи-

щати нашу державу, як ви це й ро-
бите», — зазначив Володимир Зе-
ленський, звертаючись до захисни-
ків України.

Глава держави відзначив надваж-
ливу роль усіх, хто мотивує укра-
їнських воїнів і завдяки кому вони 
здійснюють такі героїчні кроки у сво-
єму житті та історії України.

«Хочу подякувати вашим батькам 
за те, що виховали вас такими, ва-
шим дружинам і чоловікам, вашим 

дітям, усім тим, хто вас підтримує 
щодня», — додав він.

Президент також подякував тим 
військовим, «які, на жаль, залиши-
лися на полі бою, але не залишили 
Україну».

Присутні вшанували пам’ять заги-
блих у війні з росією хвилиною мов-
чання.

«Вони залишаться в нашій 
пам’яті навіки. Ми даємо цим лю-
дям хвилини, а вони дали нам і на-

шій державі, впевнений, роки й де-
сятиліття», — наголосив Володи-
мир Зеленський.

Глава держави зауважив, що йо-
му надзвичайно приємно бути на 
українському Донбасі. «Вірю, що зу-
стрінемося в нашому українсько-
му Донецьку, Луганську, впевнений, 
що і в Криму», — сказав Президент.

За його словами, на сході Украї-
ни сьогодні найскладніший напря-
мок, тут захищають усю нашу дер-

жаву. Водночас і на інших напрям-
ках ЗСУ виконують складні завдан-
ня з оборони та деокупації україн-
ських територій.

«Хочу подякувати за цю стійкість 
і міцність. Ви є форпостом нашої 
незалежності», — наголосив глава 
держави, звертаючись до військо-
вослужбовців.

Володимир Зеленський вручив 
захисникам державні нагороди та 
цінні подарунки.

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ:
     «Я гордий служити 

своїй державі  
пліч-о-пліч з вами. 

Гордий бути вашим 
головнокомандувачем  

у цей важкий час.  
Я вірю в кожного з вас  

і в нашу Перемогу».

Аграрний експорт  
має потенціал

АПК. Попри істотні втрати, яких зазнало сільське господар-
ство через агресію рф, Україна зберігає значний експортний 
потенціал в агрогалузі. Про це розповіла перший віцепрем’єр-
міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко. 

«Загалом за 11 місяців цього року Україна експортувала  
50,9 мільйона тонн продукції АПК та харчової промисловості на 
загальну суму 21,1 мільярда доларів. В обсягах це на 16,7%, а у 
вартості — на 13,7% менше, ніж за 11 місяців торік», — зазна-
чила вона. 

Серед продукції агропромислового комплексу та харчо-
вої промисловості найбільше було експортовано:  кукурудзи  
(21,9 млн тонн на суму 5,3 млрд дол); пшениці (9,6 млн тонн на су-
му 2,3 млрд дол); олії соняшникової (3,9 млн тонн на суму 5,0 млрд 
дол); насіння ріпаку (2,9 млн тонн на суму 1,4 млрд дол); шроту з 
рослинних жирів і олій (2,9 млн тонн на суму 671,2 млн дол).

Як підкреслила Юлія Свириденко, вагоме значення у віднов-
ленні обсягів експорту мають «зернова ініціатива», що діє з лип-
ня 2022 року, та нова програма Grain from Ukraine, яку ініціював 
Президент Володимир Зеленський у листопаді. 

15 000 людей 
зникло безвісти з початку 

повномасштабної агресії рф. Такі дані 
навів уповноважений Верховної Ради  

з прав людини Дмитро Лубінець  

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр  
Денис Шмигаль подякував військовим за збиті понад  
60 ракет та повідомив, що енергетики обіцяють 
ліквідувати наслідки атаки найближчими днями

Енергетична система 
залишилася цілісною  
і контрольованою

Головнокомандувач у вітанні воїнам з нагоди  
Дня Збройних сил України
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Невигадана історія незламності 
й кохання Олександра і Євгенії 
Курсиків з Рівненщини, які на 
фронті і в тилу наближають 
нашу перемогу

ДО ДНЯ ЗСУ

На Закарпатті 
вшанували жертв 
депортації, що 
відбулася в листопаді 
1944 року 6 

РИНОК ПРАЦІ

Сумський центр професійно-
технічної освіти державної 
служби зайнятості став кузнею 
кадрів і надійним партнером 
роботодавців
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ДОКУМЕНТИ
ст. 4180) слова «Фонд соціального страхування України» замінити словами «Пенсій
ний фонд України», а слова «державних і комунальних» виключити.

22. У пункті 19 Порядку організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охо
рони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопа
да 2021 р. № 1268 «Питання організації реабілітації у сфері охорони здоров’я» (Офі
ційний вісник України, 2021 р., № 97, ст. 6315), слова «Фонду соціального страху
вання» замінити словами «коштів, передбачених у бюджеті Пенсійного фонду Украї
ни для виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від не
щасного випадку,».

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 2 грудня 2022 р. № 1350

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2000 р. № 74 «Про питання 
загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку 
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатнос
ті» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 3, ст. 83).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 306 «Деякі пи
тання придбання технічних та інших засобів реабілітації» (Офіційний вісник України, 
2007 р., № 16, ст. 592).

3. Пункт 8 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 968 «Питання Дер
жавної фінансової інспекції» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 71, ст. 2684).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 555 «Деякі питан
ня здійснення контролю за діяльністю Фонду соціального страхування» (Офіційний 
вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2123).

5. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 950 (Офіційний вісник 
України, 2016 р., № 100, ст. 3261).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 385 «Про виділен
ня коштів для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування Украї
ни» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 43, ст. 1388).

7. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 29 квітня 
2020 р. № 330 і від 20 травня 2020 р. № 385, затверджених постановою Кабінету Мі
ністрів України від 8 грудня 2020 р. № 1200 «Про виділення коштів для забезпечення 
здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, 
локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хво
роби COVID19, спричиненої коронавірусом SARSCoV2» (Офіційний вісник України, 
2020 р., № 100, ст. 3252).

8. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затвердже
них постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1305 «Про ви
ділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запо
бігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій гострої респіраторної хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом SARS
CoV2» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 2, ст. 98).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 88 «Деякі питан
ня виплати застрахованим особам матеріального забезпечення за страхуванням у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності» (Офіційний вісник України, 2021 р., 
№ 13, ст. 550).

10. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 578 «Де
які питання виділення коштів для виплати матеріального забезпечення за страху
ванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності» (Офіційний вісник України, 
2021 р., № 46, ст. 2874).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 листопада 2022 р. № 1074р 
Київ

Про внесення змін до плану основних 
заходів цивільного захисту на 2022 рік

Внести до плану основних заходів цивільного захисту на 2022 рік, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 р. № 1742 (Офіційний 
вісник України, 2022 р., № 4, ст. 223), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 29 листопада 2022 р. № 1074р

ЗМІНИ,  
що вносяться до плану основних заходів цивільного захисту на 2022 рік

1. Підпункт 3 пункту 9, підпункт 1 пункту 11, пункт 12 виключити.
2. У пункті 13:
1) у підпункті 2 виключити таку позицію:

«запобігання надзвичайним ситуа
ціям і ліквідації їх наслідків у підпо
рядкованих організаціях, на підві
домчих об’єктах і територіях (із лік
відації наслідків надзвичайних си
туацій на арсеналах, базах (скла
дах) озброєння, ракет, боєприпа
сів і компонентів ракетного палива, 
інших вибухопожежонебезпечних 
об’єктах Збройних Сил)

Міноборони 
ДСНС 
місцеві орга
ни виконав
чої влади 

за окре
мим пла
ном

проведено штаб
ні тренування, отри
мано практичні нави
чки щодо запобіган
ня надзвичайним си
туаціям і ліквідації їх 
наслідків подано звіт 
про здійснення захо
ду до ДСНС»;

2) у підпункті 3 виключити таку позицію:
«запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій в зо
ні відчуження і зоні безу
мовного (обов’язкового) від
селення

ДСНС 
ДАЗВ 
Міндовкілля 
МВС 
Держатомрегу
лювання

червень проведено спеціальне на
вчання (тренування), у 
тому числі в межах спів
робітництва з державами 
ЄС, відпрацьовано прак
тичні навички
подано звіт про здійснен
ня заходу до МВС».

3. У підпункті 1 пункту 15 виключити такі позиції:
«Чернігівській області —»— березень Чернігівській області
Київській області —»— квітень Київській області
Сумській області —»— травень Сумській області
Луганській області —»— червень Луганській області
Чернівецькій області —»— липень Чернівецькій області
Запорізькій області —»— жовтень Запорізькій області
контрольних перевірок у:
Одеській області —»— серпень Одеській області
Миколаївській області —»— вересень Миколаївській області
Житомирській області —»— листопад Житомирській області».

4. Пункти 16 і 17 виключити.
5. У пункті 20:
1) у підпункті 2 виключити такі позиції:

«Дніпропетровській області —»— березень Дніпропетровській облдерж
адміністрації»;

«Херсонській області —»— вересень Херсонській облдержадміні
страції»;

2) підпункти 3 і 4 виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 листопада 2022 р. № 1075р 
Київ

Про внесення зміни до пункту 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 3 травня 2022 р. № 349
Внести зміну до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 травня 

2022 р. № 349 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для 
фінансової підтримки міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» 
(Офіційний вісник України, 2022 р., № 43, ст. 2338), замінивши в абзаці першому сло
ва «влаштування водозабору з артезіанських свердловин» словами «підтримки тех
нологічного комплексу міських очисних споруд водопроводу в безаварійному стані».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ОГОЛОШЕННЯ

Печерський районний суд м. Києва викликає Парубця Романа Володи
мировича, 09.02.1982 року народження, який обвинувачується у вчинен
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК Украї
ни в підготовче судове засідання, яке відбудеться 12 грудня 2022 року о  
13 год. 00 хв. Явка обвинуваченого до суду обов’язкова. При собі необхід
но мати паспорт або документ, який посвідчує особу. Підготовче судове 
засідання відбудеться в приміщенні Печерського районного суду м. Киє
ва за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15, каб. № 209, під го-
ловуванням судді Бортницької В. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснювати
ся за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про
вадження.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 листопада 2022 р. № 1076р 
Київ

Деякі питання надання гуманітарної 
допомоги Федеративній Демократичній 

Республіці Ефіопія та Федеративній 
Республіці Сомалі

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здій
снити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністер
ству фінансів (загальнодержавні видатки та кредитування) на 2022 рік у загально
му фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом зменшення обсягу 
видатків за програмою 3511350 «Обслуговування державного боргу» на 224 млн. 
гривень та збільшення обсягу видатків за програмою 3511030 «Резервний фонд»  
на 224 млн. гривень.

2. Відповідно до статті 10 Закону України «Про гуманітарну допомогу» та пункту 6 
постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2022 р. № 1040 «Про надання гу
манітарної допомоги Федеративній Демократичній Республіці Ефіопія та Федератив
ній Республіці Сомалі» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 76, ст. 4584) виділити 
Міністерству внутрішніх справ (для Державної служби з надзвичайних ситуацій) до
датково 123 957,925 тис. гривень для відшкодування повної вартості зерна пшениці 
(не нижче 3 класу) з метою надання гуманітарної допомоги Федеративній Демокра
тичній Республіці Ефіопія та Федеративній Республіці Сомалі.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету.

3. Державній казначейській службі здійснити відкриття асигнувань та платежі за 
видатками резервного фонду державного бюджету, передбаченими в пункті 2 цього 
розпорядження, у першочерговому порядку.

4. Міністерству внутрішніх справ подати до 30 грудня 2022 р. Міністерству еконо
міки, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використан
ня коштів, виділених згідно з пунктом 2 цього розпорядження.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 листопада 2022 р. № 1077р 
Київ

Про залучення позики від Міжнародного 
банку реконструкції та розвитку для 

реалізації інвестиційного проекту «Зміцнення 
системи охорони здоров’я та збереження 

життя» (Heal Ukraine)
Визнати за доцільне залучення позики від Міжнародного банку реконструк

ції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту «Зміцнення системи охорони 
здоров’я та збереження життя» (Heal Ukraine) у розмірі 100 000 000 євро.

Визначити Міністерство охорони здоров’я відповідальним виконавцем інвести
ційного проекту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (Heal 
Ukraine).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 грудня 2022 р. № 1078р 
Київ

Про додаткові заходи із забезпечення 
публічної безпеки і порядку під час дії 

воєнного стану
Відповідно до частини п’ятої статті 53 Закону України «Про освіту» погодитися з 

пропозицією Міністерства внутрішніх справ про залучення здобувачів освіти закладів 
вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління 
Міністерства внутрішніх справ, які мають спеціальне звання поліції, до заходів із за
безпечення публічної безпеки і порядку під час дії воєнного стану.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 грудня 2022 р. № 1079р 
Київ

Про делегацію Уряду України для участі 
у переговорах щодо укладення Угоди про 

вільну торгівлю між Урядом України та 
Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів 

1. Утворити делегацію Уряду України для участі у переговорах щодо укладення 
Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Об’єднаних Арабських Емі
ратів у складі згідно з додатком.

2. Дозволити главі делегації Уряду України в разі потреби:
вносити за погодженням із керівниками центральних органів виконавчої влади 

зміни до персонального складу делегації;
залучати до роботи делегації працівників органів державної влади, закордонних 

дипломатичних установ України, підприємств, установ, організацій за погодженням з 
їх керівниками, а також наукових радників та експертів. 

3. Затвердити директиви делегації Уряду України для участі у переговорах що
до укладення Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Об’єднаних 
Арабських Еміратів (додаються, для службового користування).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 2 грудня 2022 р. № 1079р

СКЛАД 
делегації Уряду України для участі у переговорах щодо  

укладення Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та 
Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів

КАЧКА Тарас Андрійович — заступник Міністра економіки — Торговий представ
ник України, глава делегації

АНДРІЄВА Тамара Володимирівна — директор департаменту міжнародного пра
ва Мін’юсту

ЖЕМОЙДА Олександр Віталійович — директор департаменту торговельних угод 
та розвитку експорту Мінекономіки

ЛІНІЧЕНКО Денис Володимирович — заступник директора юридичного департа
менту Мінекономіки

МАРТИНЮК Володимир Леонідович — перший секретар П’ятого територіально
го департаменту МЗС

ПАНЬКО Єлізавета Юріївна — начальник управління правового забезпечення зо
внішньоекономічної діяльності та інвестицій юридичного департаменту Мінекономі
ки

ПІНЧУК Олексій Ігорович — директор департаменту міжнародної співпраці та єв
роінтеграції Мінагрополітики

СЕНІК Дмитро Юрійович — Надзвичайний і Повноважний Посол України в 
Об’єднаних Арабських Еміратах

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 грудня 2022 р. № 1080р 
Київ

Про погодження передачі нежитлових 
приміщень у м. Львові  в державну  

власність із віднесенням їх до сфери 
управління Державної судової  

адміністрації
Погодитися з пропозицією Державної судової адміністрації та Львівської обласної 

ради щодо передачі нежитлових приміщень загальною площею 1 824,9 кв. метра (ре
єстраційний номер 2450689146101) у будівлі по вул. Личаківській, 128, у м. Львові в 
державну власність із віднесенням їх до сфери управління зазначеної Адміністрації.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 грудня 2022 р. № 1081р 
Київ

Про погодження обсягу придбання 
Національним агентством з питань 
виявлення, розшуку та управління  

активами, одержаними від корупційних 
та інших злочинів, облігацій внутрішньої 
державної позики «Військові облігації»

Погодити обсяг придбання Національним агентством з питань виявлення, розшу
ку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за раху
нок коштів, розміщених на рахунках Агентства у національній валюті, облігацій вну
трішньої державної позики «Військові облігації» у сумі  113 700 000 (сто тринадцять 
мільйонів сімсот тисяч) гривень.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 грудня 2022 р. № 1082р 
Київ

Про призначення соціальних стипендій  
Верховної Ради України здобувачам  
фахової передвищої та вищої освіти  

з числа дітей-сиріт та дітей  
з малозабезпечених сімей 

1. Призначити соціальні стипендії Верховної Ради України здобувачам фахової пе
редвищої та вищої освіти з числа дітейсиріт та дітей з малозабезпечених сімей згід
но з додатком.

2. Це розпорядження застосовується з 1 вересня 2022 р. протягом одного кален
дарного року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 2 грудня 2022 р. № 1082р

СПИСОК 
здобувачів закладів фахової передвищої та вищої освіти  

з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, яким  
призначено соціальну стипендію Верховної Ради України 

АКОПЯН Анна Смбатівна  — студентка Національного медичного університету іме
ні О. О. Богомольця

ГОРДІЄНКО Наталія Сергіївна  — студентка Львівського національного універси
тету ветеринарної медицини та біотехнології імені С. З. Гжицького

ІВАНОВ Владислав Володимирович — студент Одеського національного техноло
гічного університету

НАГРЕБЕЛЬНА Анна Іванівна — студентка Відокремленого структурного підроз
ділу «Житомирський торговельноекономічний фаховий коледж Державного торго
вельноекономічного університету»

ОСТРУЩЕНКО Альона Олександрівна — студентка Одеського державного еколо
гічного університету

ПОВСТЯНКО Вадим Петрович — студент Відокремленого структурного підрозді
лу «Нікопольський фаховий коледж Дніпровського державного аграрноекономіч
ного університету»

РОВЕНСЬКИЙ Ярослав Дмитрович — студент Відокремленого структурного під
розділу «Павлоградський фаховий коледж Національного університету «Дніпров
ська політехніка»

СІНКЕВИЧ Юрій Євгенович — студент  Відокремленого структурного підрозділу 
«Фаховий коледж електрифікації Дніпровського державного аграрноекономічного 
університету»

ТОНКОНОГ Тетяна Валеріївна — студентка Національного юридичного університе
ту імені Ярослава Мудрого  (м. Харків)

ТОПОВ Сергій Віталійович — студент Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету (Одеська область) 

ФІЛОНЕНКО Ростислав Олександрович — студент Сумського національного 
аграрного університету

ЧЕЛИШЕВ Володимир Володимирович — студент Відокремленого структурного 
підрозділу «Індустріальний фаховий коледж Криворізького національного універси
тету» (Дніпропетровська область)

ШИРОКОВ Ігор Романович — студент Відокремленого структурного підрозділу 
«Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж Запорізького національного уні
верситету»

ШТЕНЬ Марія Вікторівна — студентка Львівської національної музичної академії 
імені М. В. Лисенка
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Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Мальцева Артема Олександрови-
ча, 04.09.1976 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Хрустальова, 31, кв. 52, м. Севас-
тополь, АР Крим) у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться о 10 годині 45 хвилин 12 грудня 2022 
року. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвідчує особу. 
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Голосіївського районного суді міста Києва за адре-
сою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал 
№33. Головуючий суддя Дмитрук Наталія Юріївна. 

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту 
опублікування даного оголошення обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомлений з його зміс-
том.

У провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно 
Рогачова Дмитра Миколайовича, 09.06.1976 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. 
У зв’язку з викладеним, в  судове засідання виклика-
ється Рогачов Дмитро Миколайович, 09.06.1976 року 
народження, обвинувачений у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, яке відбудеться  13 грудня 2022 року о 16 год. 00 хв.  
в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Максима Кивоноса, 25, під го-
ловуванням судді Застрожнікової К. С.

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

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження віднос-
но Лісовської Валентини Володимирівни. 27.12.1949 
року народження, обвинуваченої у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України. У зв’язку з чим, в підготовче судове засідан-
ня викликається Лісовська Валентина Володимирівна, 
27.12.1949 року народження, обвинувачена у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, яке відбудеться 13 грудня 2022 ро-
ку об 11 год 00 хв. в приміщенні Солом’янського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Макси-
ма Кривоноса, 25, каб. 26, під головуванням судді Пе-
денко А. М.

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

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченої Гуріну Ольгу Валеріїв-
ну, 30.03.1970 року народження, для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000002453 відносно Гуріної О. В., обвину-
ваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, та повідомляє, що судовий розгляд відбу-
деться 12.12.2022 о 10:00 год. в приміщенні Святошин-
ського районного суду міста Києва за адресою: 03148, 
м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А. Суддя Ясельський 
А. М.

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

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Генне 
Андрія Георгійовича, 08.04.1960 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: вул. Генерала Острякова, 161, кв. 3, м. Севастополь, АР Крим) 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться о 10 годині 30 хвилин 12 грудня 2022 ро-
ку. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу. Підготовче судове засідання відбудеться в 
приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва за адресою: 03127, 
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал №33, головуючий суддя Дми-
трук Наталія Юріївна.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування да-
ного оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ний з його змістом.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Солом-
ко Сергія Миколайовича, 18.05.1981 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17-а,  
в/ч 2222), у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 13 грудня 2022 ро-
ку о 12 год. 00 хв. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: 
м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегає-
вої С. В.

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

Повістка про виклик
Обвинувачений Міхєєв Вадим Валентинович, 18.04.1973 року народжен-

ня, зареєстрований та проживає за адресою: Запорізька обл., м.Мелітополь, 
пр-т Богдана Хмельницького, буд. 36, кв. 39, відповідно до ст.ст. 134, 135, 
323 КПК України, викликається в судове засідання на 10 год. 30 хв. 16 січ-
ня 2023 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя (м. Запоріж-
жя, вул. Європейська, 7, каб. 11, головуючий суддя Стоматов Е. Г., тел. 096-
098-97-68) для проведення підготовчого судового засідання у криміналь-
ному провадженні №22022080000001630, у справі №331/3079/22, за обви-
нуваченням Міхєєва Вадима Валентиновича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. Поважні причини 
та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

В провадженні Солом’янського районного суду м. 
Києва перебуває кримінальне провадження відносно 
Федоренко Евеліни Робертівни, 03.09.1972 року наро-
дження, обвинуваченої у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. 
У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викли-
кається Федоренко Евеліна Робертівна, 03.09.1972 ро-
ку народження, обвинувачена у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, яке відбудеться 13 грудня 2022 року о 12.00 год. в 
приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під го-
ловуванням судді Педенко А. М. 

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

Дарницький районний суд м. Києва викликає Кали-
на Петра Савелійовича, 26.09.1949 р.н. (який фактич-
но проживає за адресою: АР Крим, Сімферопільський 
район, с. Журавлівка, вул. Невідома, 19) обвинувачено-
го у вчиненні кримінального правопорушення передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче судове засі-
дання, призначене 13.12.2022 року о 10 год. 45 хв. Явка 
до суду є обов’язковою! При собі необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу. Підготовче судове засідання 
у кримінальному провадженні відбудеться в приміщен-
ні Дарницького районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13. У разі неявки об-
винуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Коляденко

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/2482/2022 за обвинуваченням Пакули Олек-
сандра Романовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч.1 ст.438 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судовий розгляд по вищевказаному криміналь-
ному провадженню відбудеться: 13 грудня 2022 ро-
ку о 09:30 в приміщенні Шевченківського районного су-
ду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярів-
ська 31А, №513.

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

Суддя П. Л. Слободянюк

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
у якості обвинуваченого Шевченка Вячеслава Володи-
мировича для розгляду кримінального провадження на 
проведення підготовчого судового засідання, внесено-
го до ЄРДР за № 42016000000002613 відносно Шев-
ченка Вячеслава Володимировича, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни та повідомляє, що судове засідання відбудеться 
12.12.2022 о 10 год 00 хв в приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Якуба Коласа, 27-А.

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

Суддя Бандура І. С.

Голосіївський районний суд м. Києва у кримінальному провадженні 
№22021011000000048 викликає обвинуваченого Кабанова Євгена Кос-
тянтиновича, 14.11.1982 року народження (останнє відоме місце реє-
страції: АРК, м. Севастополь, просп. Генерала Острякова, буд. 171/1) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засі-
дання, яке відбудеться 13.12.2022 року о  15 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу. 

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївсько-
го районного суду м. Києва (за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, буд. 14-а, каб 16. Головуючий суддя Бондаренко Г. В.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування 
даного оголошення обвинувачений вважається належним чином озна-
йомлений з його змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутності обвинуваченого у порядку спеціального судово-
го провадження.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого 
Тарана Віталія Владиславовича, 04.03.1962 року народження, (останнє 
відоме місце проживання: вул. Лермонтова, 10, кв. 12, м. Перечин, Пе-
речинський р-н, Закарпатська обл.) у вчинені злочинів, передбачених  
ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України та обвинувачену Данілову Олену Во-
лодимирівну, 08.11.1964 року народження (останнє відоме місце про-
живання: вул. Мініна, 11, корп. 2, кв. 65, м. Дніпро) у вчинені кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК 
України у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 12 годині 00 
хвилин 12 грудня 2022 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу. 

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївсько-
го районного суді міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 14-а, зал №33. Головуючий суддя Дмитрук Наталія Юрі-
ївна.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування 
даного оголошення обвинувачені вважається належним чином озна-
йомлений з його змістом.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Ри-
ля Сергія Бернардовича 10.05.1966 року народження, (останнє відоме 
місце проживання: вул. Героїв Севастополя, 62, кв. 1, м. Севастополь, 
АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться о 10 годині 
00 хвилин 13 грудня 2022 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районно-
го СУДУ м. Києва за адресою: 03127. м. Київ, вул. Полковника Потєхіна. 
14-а, зал № 34. Головуючий суддя Єсауленко М. В.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування 
даного оголошення обвинувачений вважається належним чином озна-
йомлений з його змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Святошинський районний суд м. Києва викликає в якості обвинува-
ченого Нехороших Дениса Юрійовича, який народився 15.03.1980 р., 
у підготовче судове засідання у кримінальному провадженні  
№ 62022000000000092, внесене до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 07.02.2022 р. стосовно Нехороших Дениса Юрійовича, об-
винуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України, яке відбудеть-
ся 13.12.2022 р. о 12:30 у приміщенні Святошинського районного суду 
міста Києва, що за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя В. М. Кравець

Повістка про виклик до суду
Шевченківський районний суд міста Києва викликає у підготов-

че судове засідання обвинуваченого Єфремова Олексія Михайлови-
ча, 26 березня 1972 року народження, у кримінальному провадженні  
№ 22022000000000328, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 24 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, яке відбу-
деться о 14 годині 00 хвилин 13 грудня 2022 року в приміщенні суду за 
адресою: каб. № 710, вул. Дегтярівська, 31-А, Київ.

Суддя О. С. Чайка

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Шевченківський районний суд міста Києва викликає у підготовче су-

дове засідання обвинувачену Рибіну Світлану Анатоліївну, 12.04.1968 
р.н. у кримінальному провадженні № 42016000000002837, внесеному 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2016 року, за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин 12 грудня 
2022 року в приміщенні суду за адресою: каб. № 710, вул. Дегтярівська,  
31-А, Київ.

Суддя О. С. Чайка

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
05.12.2022 слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області, за погодженням з процесуаль-

ним керівником у кримінальному провадженні — прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури, відповідно до 
вимог та у порядку передбаченому КПК України складено повідомлення про підозру Фурсова Сергія Миколайовича, 
24.05.1974 року народження, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: Запорізька обл., Пологів-
ський р-н., м. Токмак, вул. Прибережна, буд. 60, у кримінальному провадженні № 22022080000001125 від 05.07.2022 
про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 
України — добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на 
тимчасово окупованій території.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватимуться 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».

У зв’язку з викладеним слідчий відділ Управління СБ України в Запорізькій області викликає Фурсова Сергія Ми-
колайовича, 24.05.1974 року народження, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: Запорізька 
обл., Пологівський р-н., м. Токмак, вул. Прибережна, буд. 60, для отримання письмового повідомлення про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України та допиту як підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 22022080000001125 від 05.07.2022, на 10 год. 00 хв. 09.12.2022 та на 12 год. 00 хв. 
10.12.2022 до службового кабінету № 102 слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області за адресою:  
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Луцький міськрайонний суд Волинської облас-

ті повідомляє, що в судове засідання викликаєть-
ся обвинувачений Золотоверх Володимир Дорофі-
йович, 30.01.1956 р.н., для участі в  підготовчому 
судовому засіданні по кримінальному проваджен-
ню № 42022132580000076 від 06.06.2022, у скоєн-
ні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК Украї-
ни, яке відбудеться о 09 годині 15 хвилин 13 груд-
ня 2022 року, у приміщенні Луцького міськрайон-
ного суду  Волинської області за адресою: вул. Ко-
някіна, 3, м. Луцьк, Волинська область, головуючий 
суддя Сівчук А. Є. 

Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь пові-
домити про неможливість явки. Поважні причини 
та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 
138, 139 КПК України. 

Повний текст повістки про виклик розміщено на 
вебсайті Офісу Генерального прокурора у рубриці 
«Повістки про виклик».

Повістка про виклик
Обвинувачений Хрущ Андрій Сергійович, 29.10.1982 року народження, зареєстрований за адресою: Запорізька 

обл., м.Мелітополь, вул.Ярослава Мудрого, буд.17, кв.65, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України, викли-
кається в судове засідання на 11 год. 00 хв. 16 січня 2023 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя  
(м. Запоріжжя, вул. Європейська, 7, каб. 11, головуючий суддя Стоматов Е. Г., тел. 096-098-97-68) для проведен-
ня підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні №22022080000001639, у справі №331/3082/22, 
за обвинуваченням Хруща Андрія Сергійовича у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 
ст.111-1 КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Печерський районний суд м. Києва викликає Бусигіна Миколу Валерійовича, 02.10.1988 року народження, 
який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 12 грудня 2022 року о 13 год. 30 хв. Явка обвинуваченого до су-
ду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Печерського районного суду. Києва за адресою: 
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15, каб. № 209, під головуванням судді Бортницької В. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Луцький міськрайонний суд Волинської об-

ласті повідомляє, що в судове засідання викли-
кається обвинувачена Зінченко Інна Вікторів-
на, 30.05.1972 р.н., для участі в  підготовчому су-
довому засіданні по кримінальному провадженню  
№ 42022132600000058 від 18.04.2022, у скоєн-
ні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК Украї-
ни, яке відбудеться о 09 годині 00 хвилин 13 груд-
ня 2022 року, у приміщенні Луцького міськрайон-
ного суду Волинської області за адресою: вул. Ко-
някіна, 3, м. Луцьк, Волинська область, головуючий 
суддя  Сівчук А. Є. 

Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь пові-
домити про неможливість явки. Поважні причини 
та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 
138, 139 КПК України. 

Повний текст повістки про виклик розміщено на 
вебсайті Офісу Генерального прокурора у рубриці 
«Повістки про виклик».
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ОГОЛОШЕННЯ

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

10 листопада  2022 року 
Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні

Кримінальне провадження № 11-кп/824/837/2022

Київський апеляційний суд ________________________________________
                                             (найменування суду)

викликає Вас як обвинуваченого
на «14» грудня 2022 року на 11 год. 30 хв.
для участі в розгляді апеляційного провадження за апеляційною скаргою захисника Хатнюк Оль-
ги Олександрівни в інтересах обвинуваченого Бєлавєнцева Олега Євгеновича на вирок Свято-
шинського районного суду м. Києва від 18 березня 2019 року, у кримінальному провадженні  
№ 42016000000002290 по обвинуваченню Бєлавєнцева Олега Євгеновича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (в редакції Закону до 08 квітня 2014 
року), ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 (в редакції Закону до 08 квітня 2014 року), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28,  
ч. 2 ст. 437 КК України.
Місцезнаходження суду: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а

Суддя-доповідач: Васильєва М. А. 
___________________________________________
                          (підпис, ініціали, прізвище)

Кому: Бєлавєнцеву Олегу Євгеновичу
Місцезнаходження/місце проживання:
Російська Федерація, Ставропольський край,  
м. П’ятигорськ, пр. Кірова, буд. 26
Додатково просимо подати такі документи:
що посвідчують особу

Повідомляємо, що Ваша явка в судове засідання 
14 грудня 2022 року є обов’язковою.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити 
про неможливість з’явлення до суду.
Тел./факс (044) 284-15-77; (044) 284-14-56
е-mail: inbox@kia.court.gov.ua

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно  зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей 
заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також на-
слідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — стат-
тею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, переклада-
ча і експерта — статтею 327  КПК України.

10 ноября 2022 года
Повестка /уведомление о вызове в суд в уголовном производстве 

Уголовное производство № 11-кп/824/837/2022

Киевский апелляционный суд __________________________________________
                                                 (наименование суда)

вызывает Вас в качестве обвиняемого 
на «14» декабря 2022 года на 11 час. 30 мин.
для участия в рассмотрении апелляционного производства по апелляционной жалобе защит-
ника Хатнюк Ольги Александровны в интересах обвиняемого Белавенцева Олега Евгеньевича 
на приговор Святошинского районного суда г. Киева от 18 марта 2019 года, в уголовном про-
изводстве № 42016000000002290 по обвинению Белавенцева Олега Евгеньевича в совершении 
уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (в редакции Закона до 08 
апреля 2014 года), ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 (в редакции Закона до 08 апреля 2014 года), ч. 5 ст. 27, 
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України УК Украины
Адрес суда: 03110, г. Киев, ул. Соломенская, 2-а

Судья: Васильева М. А. 
___________________________________________
                    (подпись, инициалы, фамилия)

Кому: Белавенцеву Олегу Евгеньевичу                 
Местонахождение / место жительства:
Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, пр. Кирова, дом. 26
             
Дополнительно просим предоставить следующие 
документы:
удостоверяющие личность

Сообщаем, что Ваша явка в судебное заседание 14 
декабря 2022 года обязательна.

Напоминаем об обязанности заранее сообщить о 
невозможности явки в суд.

Тел./факс (044) 284-15-77; (044) 284-14-56
е-mail: inbox@kia.court.gov.ua

Уважительные причины неявки по вызову суда в соответствии со статьей 138 УПК Украины:
1) задержание, содержание под стражей или отбывания наказания;
2) ограничение свободы передвижения в результате действия закона или судебного решения;
3) обстоятельства непреодолимой силы (эпидемии, военные действия, стихийные бедствия или другие подобные обстоятельства)
4) отсутствие лица по месту жительства в течение длительного времени в результате командировки, путешествия и др.;
5) тяжелая болезнь или пребывания в учреждении здравоохранения в связи с лечением или беременностью при невозможности временно поки-
нуть это заведение;
6) смерть близких родственников, членов семьи или других близких лиц или серьезная угроза их жизни;
7) несвоевременное получение повестки о вызове;
8) иные обстоятельства, которые объективно невозможным появление лица по вызову.
Напоминаем об обязанност и заранее сообщить о невозможности появления в суд.

Последствия неявки по вызову суда
Последствия неявки подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, гражданского ответчика предусмотренные статьей 139 УПК Украины, 
а также последствия неявки обвиняемого предусмотренные статьей 323 УПК Украины, прокурора и защитника — статьей 324 УПК Украины, потер-
певшего — статьей 325 УПК Украины, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей — статьей 326 УПК Украины, свидетеля, 
специалиста, переводчика и эксперта — статьей 327 УПК Украины.

УДАЧНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцята чергова сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

28 листопада 2022 року                                        смт Удачне                                                             №VIII/30-3

Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 
селищної ради на 2023 рік

З метою реалізації ст. 7, ст. 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльнос-
ті» для правового регулювання господарських та адміністративних відносин між органами державної влади та суб’єктами госпо-
дарювання, керуючись статтею 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування», селищна рада 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Удачненської селищної ради на 2023 рік  (додається).
2. Дане рішення опублікувати на офіційній веб-сторінці селищної ради у  мережі Інтернет у термін, передбачений чинним за-

конодавством. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих орга-

нів Чернікову В. В.
Удачненський селищний голова Валерій ДУГЕЛЬНИЙ

Додаток 
до рішення селищної ради 
від 28.11.2022  № VІІІ/30-3

План  діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Удачненської селищної ради на 2023 рік

Вид проекту Назва проекту Ціль прийняття проекту Строк підготов-
ки проекту

Найменування органів та 
підрозділів, відповідаль-

них за розроблення

Рішення  
селищної  

ради

«Про встановлення ставок  
та пільг із сплати  
земельного податку  
на 2024 рік Удачненської  
селищної ради Покровського 
району Донецької області»

Впорядкування сплати місце-
вих податків та зборів, виконан-
ня  вимог Податкового кодек-
су України

Перше півріччя 
2023 року

Виконком Удачненської 
селищної ради  
Покровського району  
Донецької області

Рішення  
селищної  

ради

«Про встановлення ставок  
та пільг із сплати податку  
на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки   
на 2024 рік Удачненської  
селищної ради Покровського 
району Донецької області»

Впорядкування сплати місцевих 
податків та зборів, виконання ви-
мог Податкового кодексу України

Перше півріччя 
2023 року

Виконком Удачненської 
селищної ради  
Покровського району  
Донецької області

Рішення  
селищної  

ради

«Про встановлення ставок  
єдиного податку  
для фізичних осіб-підприємців  
на 2024 рік Удачненської  
селищної ради Покровського 
району Донецької області»

Впорядкування сплати місцевих 
податків та зборів, виконання ви-
мог Податкового кодексу України

Перше півріччя 
2023 року

Виконком Удачненської 
селищної ради  
Покровського району  
Донецької області

Рішення  
селищної  

ради

«Про затвердження Правил 
благоустрою населених  
пунктів Удачненської  
селищної ради Покровського 
району Донецької області»

Врегулювання питання у сфері 
благоустрою території всіх насе-
лених пунктів селищної ради

Перше півріччя 
2023 року

Виконком Удачненської 
селищної ради  
Покровського району  
Донецької області

Удачненський селищний голова Валерій ДУГЕЛЬНИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ РАНІШЕ ПОВІДОМЛЕНОЇ ПІДОЗРИ
Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-279 та глави 11 КПК України повідомляю, що 07.12.2022 у кримінальному проваджен-

ні, внесеному до ЄРДР 19.04.2022 за №12022230000000846 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, складено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, згідно з яким 
Мармій Наталя Сергіївна, 31.01.1994 року народження, зареєстрована за адресою: Херсонська область, Каховський район, 
смт. Козацьке, пров. Степовий, буд. 2А, підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади в незакон-
ному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підо-
зрюваного розміщуватиметься 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-
tavidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogorozsliduvannya

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Мармій Наталя Сергіївна, 31.01.1994 року народження, зареєстрована за адресою: Херсонська область, Ка-

ховський район, смт. Козацьке, пров. Степовий, буд. 2А, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись до 
Херсонської обласної прокуратури, за фактичним місцерозташуванням, за адресою: вул. Софіївська, 19, м. Одеса, каб. 201 
до прокурора відділу Херсонської обласної прокуратури Підлатюка А. М., як підозрюваній у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 7 ст. 111-1 КК України на 12.12.2022 о 09:00 год. та на 13.12.2022 о 09:00 год. (для отримання письмового повідомлен-
ня про зміну раніше повідомленої підозри, допиту та інших процесуальних дій). 

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки. 
Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Куулар Шолбан Леонідович, інформую вас, що підготовче судове засідання у кри-

мінальному провадженні № 22022270000000075 за обвинуваченням вас у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, призначено на 09:00 год. 27.12.2022 в Черні-
гівському районному суді Чернігівської області під головуванням судді Кухти В. О.

Адреса розташування суду: м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 4.
Ваша явка до суду як обвинувачених є обов’язковою.
У разі неможливості прибути до суду за викликом у зазначений у повістці час ви зобов’язані зазда-

легідь повідомити про неможливість з’явлення. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Обвиняемый Куулар Шолбан Леонидович, информирую вас, что подготовительное судебное засе-

дание по уголовному производству № 22022270000000075 по обвинению вас в совершении уголов-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины, назначено на 09:00. 27.12.2022 в 
Черниговском районном суде Черниговской области под председательством судьи Кухты В. О.

Адрес расположения суда: г. Чернигов, ул. Хлебопекарная, 4.
Ваша явка в суд в качестве обвиняемых обязательна.
В случае невозможности прибыть в суд по вызову в указанное в повестке время вы обязаны зара-

нее сообщить о невозможности появления. Уважительные причины и последствия неприбытия чело-
века по вызову изложены в ст. ст. 138, 139 Уголовного процессуального кодекса Украины.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про  постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування 

стосовно підозрюваного Яницького В. В. 
Ухвалою слідчого судді  Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська 08.11.2022 надано дозвіл 

на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022050000000847 від 
19.10.2022 стосовно Яницького Віталія Вікторовича, 21.05.1977 р.н., підозрюваного у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України

ПОВІСТКА 
 про виклик підозрюваного Яницького В. В. при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Яницький Віталій Вікторович, 21.05.1977 р.н., у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Укра-

їни, Вам необхідно з’явитися  12.12.2022, 13.12.2022, 14.12.2022 о 10:00 до слідчого управління Головного управ-
ління Національної поліції в Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. 
Мандрика буд. 7 для участі у допиті як підозрюваного  та проведенні  процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №12022050000000847 від 19.10.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК України, проведенні інших слідчих та процесуаль-
них дій, вручені повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудо-
вого розслідування, вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.  

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138, 139 КПК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про ухвалення слідчим суддею дозволу про здійснення спеціального досудового розслідування,  

початок здійснення спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.12.2022 (судова справа №757/30324/22-к) за-

доволено клопотання сторони обвинувачення та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у 
кримінальному провадженні № 62022000000000407 стосовно підозрюваного громадянина України Магрицького Степа-
на Олександровича, 22.07.1982 р.н., зареєстрованого за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Л. Українки, 39-а.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Магрицький Степан Олександрович, 22.07.1982 р.н., адреса проживання: за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, 

вул. Л. Українки, 39-а. Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України 13.12.2022 о 10 год. 00 хв., 14.12.2022  
о 10 год. 00 хв. та 15.12.2022 о 10 год. 00 хв. Вам як підозрюваному необхідно з’явитись до Головного слідчого управлін-
ня Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 305 для участі у слідчих, проце-
суальних діях та для виконання вимог ст. 290 КПК України (ознайомлення з матеріалами кримінального провадження) у 
кримінальному провадженні, внесеному 21.06.2022 до ЄРДР під №62022000000000407. 

При цьому, звертаю увагу, що поважні причини неприбуття на виклик передбачені у ст. 138 КПК України; наслідки не-
прибуття — у ст. 139 КПК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління  
Державного бюро розслідувань Польова Ірина Володимирівна

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси перебуває обвинувальний акт у кримінальному про-
вадженні в порядку спеціального провадження стосовно Фучеджі Д. В., обвинуваченого у скоєнні криміналь-
ного правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 341, ч. 2  
ст. 343 КК України.

Ухвалами Приморського районного суду м. Одеси від 30.11.2022 призначено до судового розгляду та за-
доволення клопотання про здійснення спеціального судового провадження обвинувального акта стосовно 
Фучеджі Д. В.

Наступне судове засідання призначено на 13.12.2022 о 13 год. 00 хв., 22.12.2022 о 10 год. 30 хв. за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поваж-
ні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття об-
винуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
Суворовський районний суд м. Одеси викликає обвинуваченого Гаврилюка Олега Володимировича, 30 

квітня 1966 р.н., громадянина України (зареєстрований та проживаючий за адресою: Херсонська область, Ка-
ховський район, місто Каховка, вул. Набережна, 3, кв.14) у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111-2 КК України для участі у підготовчому судовому засіданні, яке відбудеться в приміщенні 
Суворовського районного суду м. Одеси (за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. №68, зал. 
№10, під головуванням судді Деркачова О. В.) о 10 годині 00 хвилин 16 грудня 2022 року.

Явка до суду є обов’язковою та при собі мати документ, який посвідчує особу.
У разі неявка обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримі-

нальне провадження буде здійснюватися за відсутності підозрюваного.
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.138 та ст.139 КПК України.
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Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 

в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17, в залі судових 
засідань № 20, 21 грудня 2022 року о 12 год 30 хв відбудеть-
ся підготовче судове засідання у кримінальному проваджен-
ні за обвинуваченням Курочки Юлії Сергіївни у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК 
України. В підготовче судове засідання викликається обвину-
вачена Курочка Юлія Сергіївна, 15.03.1990 р.н., останнє відо-
ме місце проживання: Луганська область, Сватівський район, 
смт Білокуракине, вул. Центральна, 20.

Явка обвинуваченої є обов›язковою. В разі неможливості 
з›явитися до суду, просимо завчасно повідомити про причи-
ни неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає суддя Вінницького міського суду  
Вінницької області Кашпрук Г. М.

Обвинуваченій Соколовій І. О.
АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11
Повідомляємо, що ухвалою Київського апеляційного суду від 07 жовтня 2022 ро-

ку призначено до апеляційного розгляду апеляційну скаргу захисника обвинуваче-
ної Соколової І. О. — адвоката Тімашова А. С. на вирок Святошинського районного 
суду м. Києва від 14.07.2022 року щодо Соколової Ірини Олександрівни, 18.01.1949 
року народження за ч. 1 ст. 111 КК України, на 19 січня 2023року на 10 год. 30 хв. 
в приміщенні Київського апеляційного суду, що знаходиться за адресою: м. Київ, 
вул. Солом’янська, 2-а.

Суддя Л. І. Кепкал

Втрачене свідоцтво про право власності на квартиру за адресою: 

м. Кам’янське, Дніпропетр.обл., вул. Звенигородська 6-Б, кв. 53 

на ім’я Кліментова Лідія Олександрівна, вважати недійсним.

Адмінколегія Північного міжобласного ТВ АМКУ прийняла рішення 

від 19.09.2022 №60/30-р/к у справі №9/60/9-рп/к.21 про вчинення TOB 

«Терміт» (22168332), TOB «Амкодор-Укроспецмаш» (37250239) пору-

шень, які передбачені п.1 ст.50 та п.4 ч.2 ст.6 ЗУ «Про захист економіч-

ної конкуренції». Рішенням накладено штрафи: TOB «Терміт» — 22,5 

тис.грн, TOB «Амкодор-Укроспецмаш» — 204 тис.грн.

Школьній Надії Ігорівні, 10.02.1982 р.н., необхідно прибути 13 

грудня 2022 року на 11 год. 00 хв. до Голосіївського районного суду  

м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А, зал №3  

(головуючий суддя Первушина О. С.) для участі в підготовчому судово-

му засіданні у справі №752/28858/21 за її обвинуваченням у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК Укра-

їни.

Можелянському Віктору Анатолійовичу, 10.05.1964 р.н., необхідно 

прибути 14 грудня 2022 року на 10 год. 00 хв. до Деснянського ра-

йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Червоної Калини, 5-В, 

зал №1 (головуючий суддя Бабайлова Л. М.) для участі в підготовчо-

му судовому засіданні у справі №754/4075/22 за його обвинуваченням 

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 

КК України.

Повідомлення

Адмінколегія Північного міжобласного ТВ АМКУ прийняла рішення 

від 08.09.2022 №60/22-р/к у справі №02-05/27-2019 про вчинення ПП 

«ВостокБудМонтаж» (38132926) та ПП «Панські Левади», (39936643) 

порушень, які передбачені п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист 

економічної конкуренції». Рішенням накладено штрафи: ПП «Восток-

БудМонтаж» — 680 тис. грн, ПП «Панські Левади» — 680 тис. грн.

Повідомлення
Адмінколегією Північного ОТВ АМКУ прийнято рішення від 08.09.2022  

№ 60/25-р/к у справі № 122/60/128-рп/к.21, яким дії ТОВ «ТРИ-А-ПЛЮС» 
(41690201) визнано порушенням ЗЕК, передбаченого п. 13 ст. 50 ЗУ «Про за-
хист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному 
відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений головою Відді-
лення строк.

З детальним текстом Рішення можна ознайомитись на офіційному веб-
сайті Північного ОТВ АМКУ за посиланням https://northmtv.amcu.gov.uа/npas/
informaciya-pro-rishennya-vid-08092022-6025-rk-u-sрrаvi-12260128-rpk21-
shchodo-tov-tri-rlyus.

Повідомлення про спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваного  

Щербак Олексія Юрійовича
Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду 

Дніпропетровської області від 30.11.2022 (справа №183/7738/22) на-
дано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування сто-
совно Щербак Олексія Юрійовича, 14 травня 1996 р.н., у кримінально-
му провадженні № 62022050020000455 від 20.09.2022.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Ви викликаєтеся на 
11.12.2022, 12.12.2022, 13.12.2022 на 10 годину 00 хвилин до Стар-
шого слідчого Другого СВ ТУ ДБР, розташованого в м. Краматор-
ську, Завадського О. В. (м. Дніпро, проспект Гагаріна, б. 26) для учас-
ті у допиті у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 62022050020000455 від 20.09.2022 за ознаками вчинення кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК Украї-
ни, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідо-
млення про завершення досудового розслідування, надання доступу 
до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального ак-
та та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття на виклик вка-
зані у ст.ст. 138 та 139 КПК України.

Старший слідчий Другого СВ (з дислокацією  
у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, розташованого  
у м. Краматорську, Олександр ЗАВАДСЬКИЙ

Повідомлення про спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваного  

Кір’ян Олександра Юрійовича
Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду 

Дніпропетровської області від 30.11.2022 (справа №183/7736/22) на-
дано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування сто-
совно Кір’ян Олександра Юрійовича, 08 жовтня 1987 р.н., у криміналь-
ному провадженні № 42022131610000086 від 30.03.2022.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Ви викликаєтеся на 
11.12.2022, 12.12.2022, 13.12.2022 на 10 годину 00 хвилин до Стар-
шого слідчого Другого СВ ТУ ДБР, розташованого в м. Краматор-
ську, Завадського О.В. (м. Дніпро, проспект Гагаріна, б. 26) для учас-
ті у допиті у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 42022131610000086 від 30.03.2022 за ознаками вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого  ч.4 ст.408 КК України, про-
веденні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення 
про завершення досудового розслідування, надання доступу до мате-
ріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів досудового розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття на виклик вка-
зані у ст.ст. 138 та 139 КПК України.

Старший слідчий Другого СВ (з дислокацією  
у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, розташованого  
у м. Краматорську, Олександр ЗАВАДСЬКИЙ

Повідомлення про спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваного  

Сопільник Максима Михайловича
Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду 

Дніпропетровської області від 30.11.2022 (справа №183/7734/22) на-
дано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування сто-
совно Сопільника Максима Михайловича, 06 січня 1998 р.н., у кримі-
нальному провадженні № 42022131610000092 від 30.03.2022.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Ви викликаєтеся на 
11.12.2022, 12.12.2022, 13.12.2022 на 10 годину 00 хвилин до Стар-
шого слідчого Другого СВ ТУ ДБР, розташованого в м. Краматор-
ську, Завадського О.В. (м. Дніпро, проспект Гагаріна, б. 26) для учас-
ті у допиті у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні 
№42022131610000092 від 30.03.2022 за ознаками вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого  ч.4 ст.408 КК України, про-
веденні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення 
про завершення досудового розслідування, надання доступу до мате-
ріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів досудового розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття на виклик вка-
зані у ст.ст. 138 та 139 КПК України.

Старший слідчий Другого СВ (з дислокацією  
у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, розташованого  
у м. Краматорську, Олександр ЗАВАДСЬКИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  ПІДОЗРЮВАНИХ
У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здійснення спеціаль-

ного досудового розслідування, підозрювані: Пахниць Валерій Михай-
лович, 22.01.1953 р. н., зареєстрований та фактично проживаючий 
за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, 
вул. Мисліченко, буд. 5; Гончаров Олександр Миколайович, 03.07.1971 
р. н., проживаючий за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, 
вул. Андрющенка, буд. 83; Чайка Валерій Григорович, 14.07.1949 р. 
н., зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Старобільськ,  
пров. Набережний, буд. 1, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 
Кримінального процесуального кодексу України викликаються у кри-
мінальному провадженні № 42022132580000012 від 23.03.2022  до 
слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях, за фактичним місцерозташуванням за адресою: Дніпропетровська 
область, м. Дніпро, площа Шевченка,  буд. 7 на 12.12.2022 о 10:00, на 
13.12.2022 о 10:00, на 14.12.2022 о 10:00, для  допиту в якості підозрю-
ваного, проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримі-
нальному провадженні.

Також, Пахниць Валерій Михайлович, Гончаров Олександр Мико-
лайович, Чайка Валерій Григорович, викликаються 19.12.2022 о 10:00  
до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях  за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Шев-
ченка, буд. 7, для отримання повідомлення про завершення досу-
дового розслідування та виконання вимог  ст. 290 КПК України (від-
криття матеріалів іншій стороні), а саме, для надання доступу до ма-
теріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42022132580000012 від 23.03.2022 та 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 розгляду.

Телефон для зв’язку: 0668468154. 

В провадженні судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської 
області Гавенко О. Л. перебуває обвинувальний акт у кримінальному про-
вадженні відносно Каждана Сергія Владленовича за ознаками злочину, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за № 42015100010000016 від 06.02.2015 року.

Розгляд обвинувального акта відбудеться 14 грудня 2022 року о 10 год. 
00 хв. в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської облас-
ті за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4-а. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення досудового розслідування 

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Манди-
чев Олександр Георгійович, 03.06.1969 р.н., про те, що 08.12.2022 
спеціальне досудове розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22022080000001984 від 11.10.2022, за підозрою його у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК Укра-
їни, — завершено. Підозрюваний має право на ознайомлення з мате-
ріалами досудового розслідування у період з 10.00 до 18.00 08 грудня 
2022 року у приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрів-
ська, 62, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України сторона захисту 
має відкрити стороні обвинувачення наявні матеріали, які планує вико-
ристовувати як докази у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Мандичева 

Олександра Георгійовича, 03.06.1969 р.н., зареєстрованого за адре-
сою: Запорізька область,    м. Василівка, вул. Першотравнева, буд. 
8, отримання в порядку ст. 293 КПК України обвинувального ак-
та та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 22022080000001984 від 11.10.2022, на 18 год.10 хв. 
08.12.2022 у кабінет № 111 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій облас-
ті за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62. 

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ  
в Запорізькій області В. Дмитрів

Богодухівська державна нотаріальна контора Харківської області 
повідомляє, що після смерті Церковної Валентини Григорівни, яка по-
стійно проживала за адресою: м. Богодухів, Харківської області, прову-
лок Вокзальний, буд. 54, та померла 28 жовтня 2021 року, відкрилася 
спадщина, спадкова справа 591/2021. Запрошую її спадкоємців протя-
гом 30 календарних днів з дня публікації цієї заяви прибути до нотарі-
альної контори за адресою: вул. Чернієнка, 7, місто Богодухів, Харків-
ської області. Після спливу 30 календарних днів, свідоцтво про право 
на спадщину буде видане спадкоємцям, які прийняли спадщину.
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