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Радіо, телебачення та мобільний зв’язок працюватимуть автономно
ЗАВДАННЯ. У разі блекауту, 

тобто повного зникнення електро-
енергії, національний телемара-
фон та п’ять радіокомпаній мати-
муть змогу працювати ще щонай-
менше три доби, мобільні опера-
тори також повинні забезпечити 
можливість надавати зв’язок упро-
довж трьох діб.

Про це заявив голова Держав-
ної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації Юрій Щи-

голь в ефірі телемарафону «Єди-
ні новини».

«На сьогодні п’ять радіоком-
паній в Україні зарезервовані 
з терміном роботи до трьох діб. 
Так само і телевізійні канали: те-
лемарафон також зарезервова-
но на подачу сигналу на три до-
би. Далі залежить від постачан-
ня палива.

Телебачення й радіо працювати-
муть. У нас працюють середні хви-

лі, «Українське радіо», радіостан-
ції в FM-діапазоні, де ви можете 
почути найнеобхіднішу інформа-
цію». 

Посадовець закликав громадян 
мати радіоприймачі з батарейка-
ми. 

Юрій Щиголь також прокоменту-
вав можливе зникнення мобільно-
го зв’язку. За його словами, нині 
працюють 82% базових станцій, у 
Луганській та Херсонській облас-

тях їх відновлюють. Після масова-
ного ракетного удару в Україні не 
працювало близько 45% базових 
станцій, сказав він.

«Більшість базових станцій опе-
раторів зарезервовані акумулято-
рами, але коли зникає світло, всі 
з WiFi-мереж, які також не працю-
ють, переходять на базову стан-
цію. І там, де є резервування на 
дві години, вона працює пів годи-
ни», — додав він.

За словами голови Держ спец-
зв’язку, на виконання рішення 
РНБО та указу Президента «всі 
оператори мають зарезервува-
ти критичні точки мінімум на три 
доби». На сьогодні ця робота три-
ває. 

Підводять мережі до пунктів не-
зламності, які також мають бути за-
резервовані фіксованим зв’язком 
на три доби, зазначив Юрій Щи-
голь.  

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНТОН КОРИНЕВИЧ:
«Ми віримо, що цей 

трибунал обов’язково 
створимо. Скільки це 

може зайняти часу, 
безумовно, зараз важко 
сказати. Але те, що ми 

можемо мати успіх у 
цьому, сумнівів немає».

Посвідчення водія:  
в «Дії» і без пластику

ПОСТУП. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписав постанову 
№1299, яка дасть змогу використовувати лише електронне водій-
ське посвідчення в «Дії» без додаткового отримання пластикового 
аналога. Україна стала четвертою країною Європи, яка має цифро-
ві посвідчення водія. Вони мають таку саму юридичну силу, як і їх-
ні пластикові аналоги.

«Ми будуємо цифрову державу з філософією діджитал first, в 
якій кожна послуга буде комфортною та логічною. Без бюрокра-
тії, зайвих походів у держоргани, довідок заради довідок. Оформ-
лення і видача посвідчення водія в електронному форматі —  це 
ще один революційний крок у цифровізації документів», — зазна-
чив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михай-
ло Федоров. 

Улітку команда Мінцифри зробила великий крок у збільшенні 
можливостей використання «Дії» за кордоном. Посвідчення водія 
доступні також в англомовній версії. До того ж права та техпаспорт 
мають міжнародне кодування, яке використовують у ЄС, США та 
Канаді. Це черговий крок до міжнародної інтеграції «Дії» та вико-
ристання застосунку у світі.

Постанова набуває чинності 14 грудня.

3000 безробітних 
залучено до виконання суспільно 

корисних робіт у семи областях  
у межах проєкту «Армія відновлення» 

ГЕОПОЛІТИКА. Президент Європейської комісії Урсула фон дер 
Ляєн наголосила: «Ми підтримуємо Україну і змушуємо росію 
платити за її жорстокість»

У Брюсселі окреслили 
новий пакет санкцій 
проти росії

Посол з особливих доручень МЗС про створення 
Спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф 
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4-5 Як фінансуватимуть освітні, медичні  
та соціальні видатки най складнішого  
в історії країни бю джету, розповів  
за ступник міністра фінансів Роман 
Єрмоличев

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

3 
ПРЕСОПИС

Побачив світ навчальний 
посібник «Від Майдану до 
Майдану. Новітня історія 
української журналістики 
(1989—2019)» 10 

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Деякі питання 
централізованих 
закупівель» 
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ДОКУМЕНТИ

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

від 6 грудня 2022 р. № 1357 
Київ

Деякі питання централізованих закупівель 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 

у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охо-
рони здоров’я на 2022 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл 
видатків державного бюджету шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2301270 «Проведення вак-
цинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона-
вірусом SARS-CoV-2» на 235 372,82 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 2301400 «Забезпечення ме-
дичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного ха-
рактеру» на 235 372,82 тис. гривень.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бю-
джеті для забезпечення здійснення медичних заходів окремих державних програм 
та комплексних заходів програмного характеру» (Офіційний вісник України, 2011 р.,  
№ 22, ст. 917; 2022 р., № 18, ст. 966) і від 7 березня 2022 р. № 216 «Деякі питання за-
купівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них» (Офі-
ційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1303, № 49, ст. 2759) зміни, що додаються.

3. Міністерству фінансів забезпечити внесення до розпису державного бюдже-
ту змін, пов’язаних із перерозподілом видатків, що передбачені пунктом 1 цієї по-
станови.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 грудня 2022 р. № 1357

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 17 березня 2011 р. № 298 і від 7 березня 2022 р. № 216 
1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для за-

безпечення здійснення медичних заходів окремих державних програм та комплек-
сних заходів програмного характеру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 березня 2011 р. № 298:

1) пункт 3 доповнити підпунктом 21 такого змісту:
«21) на закупівлю медичного та лабораторного обладнання для закладів охорони 

здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ та забезпечують токсиколого-гігіє-
нічну оцінку та розроблення гігієнічних нормативів і регламентів;»;

2) абзац третій пункту 10 після слів «та персоналу» доповнити словами «(крім 
розподілу медичного та лабораторного обладнання для підпорядкованих установ, які 
забезпечують токсиколого-гігієнічну оцінку та розроблення гігієнічних нормативів і 
регламентів)».

2. У переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, 
що закуповуються на виконання відповідних угод (договорів), укладених особою, 
уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я для виконання 
програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затверджено-
му постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 216, у розділі 
«Закупівля високовартісного медичного обладнання для опорних закладів охорони 
здоров’я у госпітальних округах та закладів охорони здоров’я, які забезпечують на-
дання інтенсивного лікування, а також лабораторного обладнання для забезпечення 
оснащення центрів неонатального скринінгу»:

1) назву розділу після слів «інтенсивного лікування» доповнити словами «, медич-
ного та лабораторного обладнання для закладів охорони здоров’я, що належать до 
сфери управління МОЗ та забезпечують токсиколого-гігієнічну оцінку та розроблен-
ня гігієнічних нормативів і регламентів»;

2) доповнити розділ підрозділом такого змісту:
«Закупівля медичних виробів (медичного та лабораторного обладнання) для за-

кладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ та забезпечують 
токсиколого-гігієнічну оцінку та розроблення гігієнічних нормативів і регламентів

Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Двоканальний ЯМР-спектрометр штук/наборів/ 

комплектів

Газовий мас-спектрометр з високою розділь-
ною здатністю 

—»— не менше 
75000

Газовий мас-спектрометр з високою роздільною 
здатністю на базі магнітно-секторного або  
час-пролітного мас-детектору

—»—

Газовий мас-спектрометр з потрійним квадру-
полем

—»—

Система прискореної екстракції   розчинником  
(з витратними матеріалами на 100 зразків)

—»—

Центрифужний випарник розчинника —»—

Автоматизована система очищення проб  
(з витратними матеріалами на 100 зразків)

—»— ».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 грудня 2022 р. № 1360 
Київ

Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному  

бюджеті на придбання природного газу  
для проходження опалювального сезону 

2022—2023 років
Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України  Кабінет Міністрів України 

ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

на придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022—2023 
років, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 грудня 2022 р. № 1360

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на  
придбання природного газу для проходження опалювального  

сезону 2022—2023 років

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті за програмою 2401200 «Придбання природного газу для проходження 
опалювального сезону 2022—2023 років» (далі — бюджетна програма).

2. Бюджетні кошти спрямовуються на придбання природного газу з метою за-
безпечення сталого проходження опалювального сезону 2022—2023 років згідно з 
цим Порядком.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем 
бюджетної програми є Міненерго.

4. Одержувачем бюджетних коштів за бюджетною програмою є ТОВ «Газопоста-
чальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», яке згідно з розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 28 жовтня 2022 р. № 956 «Про визначення товариства з обмеженою 
відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» суб’єктом гос-
подарювання для придбання природного газу» (Офіційний вісник України, 2022 р.,  
№ 87, ст. 5413) визначене суб’єктом господарювання для придбання природного га-
зу за рахунок видатків, передбачених за бюджетною програмою.

5. Для здійснення видатків за бюджетною програмою:
1) одержувач бюджетних коштів подає Міненерго завірені в установленому по-

рядку копії договорів купівлі-продажу природного газу, що придбавається в порядку 
та на умовах, визначених цим Порядком;

2) Міненерго подає Казначейству:
розподіл відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету;
узагальнений перелік договорів купівлі-продажу природного газу, що придбава-

ється в порядку та на умовах, визначених цим Порядком.

6. Казначейство на підставі поданих відповідно до пункту 5 цього Порядку доку-
ментів спрямовує асигнування на відкритий в органах Казначейства бюджетний раху-
нок одержувача бюджетних коштів, включеного до мережі Міненерго.

7. За рахунок бюджетних коштів за бюджетною програмою одержувачем бю-
джетних коштів за погодженням з Міненерго здійснюється придбання природно-
го газу:

за зовнішньоекономічними договорами/контрактами, укладеними на умовах по-
передньої оплати та транспортування до кордону України;

українського видобутку (виходячи із забезпеченості балансу природного газу) на 
організованих товарних ринках за ціною, що склалася за результатами проведених 
торгів на умовах передачі природного газу у віртуальній торговій точці газу в газо-
транспортній системі/підземні сховища.

Для реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань на придбання природного газу та 
транспортування до кордону України до Казначейства подаються завірені в установ-
леному порядку копії договорів купівлі-продажу природного газу, укладені одержу-
вачем бюджетних коштів.

8. Одержувач бюджетних коштів та головний розпорядник бюджетних коштів за-
безпечують ведення окремого обліку природного газу, придбаного за бюджетні ко-
шти, отримані за бюджетною програмою.

9. Реалізація природного газу, придбаного відповідно до цього Порядку, здійсню-
ється одержувачем бюджетних коштів до 30 квітня 2023 р. за рішенням Міненерго 
залежно від необхідності покриття потреб в природному газі за пропозиціями НЕК 
«Укренерго», НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Оператор ГТС України» відповідно до 
статті 7 Закону України «Про ринок природного газу».

Реалізація природного газу згідно з абзацом першим цього пункту здійсню-
ється виключно для задоволення власних потреб суб’єктів господарювання без 
права його подальшого перепродажу на умовах попередньої оплати або за умо-
ви укладення такими суб’єктами з одержувачем бюджетних коштів договорів та/
або додаткових угод до договорів банківського рахунка щодо здійснення дого-
вірного списання.

10. Перерахуванню до державного бюджету відповідно до статті 41 Закону Укра-
їни «Про Державний бюджет України на 2022 рік» підлягають кошти від реалізації 
природного газу, придбаного відповідно до цього Порядку, що відповідно до укладе-
них договорів надійдуть в рахунок його оплати на небюджетний рахунок одержувача 
бюджетних коштів, відкритий в органах Казначейства.

11. На обсяг природного газу, придбаний за рахунок видатків, передбачених за 
бюджетною програмою, не нараховується та не підлягає отриманню суб’єктами рин-
ку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки, компенсація, перед-
бачена статтею 11 Закону України «Про ринок природного газу».

12. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Каз-
начейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів за бюджетною 
програмою, проводяться в установленому законодавством порядку.

13. Попередня оплата товарів (робіт, послуг) згідно з цим Порядком проводиться 
в установленому законодавством порядку.

14. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бю-
джетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здій-
снюються в установленому законодавством порядку.

15. Міненерго подає до 25 січня 2023 р. Мінфіну звіт про використання бюджет-
них коштів за бюджетною програмою на підставі звіту, поданого одержувачем бю-
джетних коштів разом з підтвердними первинними документами, та до 25 числа мі-
сяця, що настає за місяцем зарахування коштів від реалізації природного газу, при-
дбаного згідно з цим Порядком, на небюджетний рахунок одержувача бюджетних ко-
штів, відкритий в органах Казначейства, — звіт про повернення коштів до держав-
ного бюджету.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 грудня 2022 р. № 1090-р 
Київ

Про зміну складу Національного  
агентства кваліфікацій

Вивести із складу Національного агентства кваліфікацій, затвердженого розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 219, Ковтунця Володи-
мира Віталійовича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Повідомлення про завершення спеціального досудового розслідування у кримінальному  
провадженні № 62022100130000943 від 06.12.2022, за підозрою Худіна В.В. у вчиненні  

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється підозрюваний Худін Василь Вікторович, 08.04.1986 

року народження, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. Донецька, 95, про те, 
що 09.12.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022100130000943 від 
06.12.2022, в якому йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України, буде завершено, а зібрані під час 
розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, у зв’язку з чим сторонам кримінально-
го провадження відкрито матеріали.

У зв’язку із чим, Ви маєте право ознайомитись з матеріалами досудового розслідування як особисто, так і за 
допомогою захисника, для чого необхідно прибути у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 13.12.2022, 
20.12.2022, 27.12.2022, 11.01.2023 до приміщення ТУ ДБР у м. Києві, за адресою: вул. Олени Теліги, 8, м. Київ, 
(каб. 239), а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України Ви повинні відкрити стороні обвинувачення наявні матеріа-
ли, які плануєте використовувати як доказ у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Худін Василь Вікторович, 08.04.1986 року народження, зареєстрований за адресою: Донецька 

область, м. Волноваха, вул. Донецька, 95, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись до Те-
риторіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. 
О. Теліги, буд. 8, як підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 
України у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 13.12.2022, 20.12.2022, 27.12.2022, 11.01.2023 (для озна-
йомлення з матеріалами досудового розслідування, отримання обвинувального акту та реєстру матеріалів досу-
дового розслідування).

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

Слідчий Першого слідчого відділу Дмитро ЛИТВИНЕНКО

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про підозру

Громадянка України Лазаревська Юліана Артурівна, 16.03.1988 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 
278 КПК України вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 22022050000005184 
від 27.09.2022 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, тобто у 
здійсненні пропаганди у закладі освіти з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України, вста-
новленню та утвердженню тимчасової окупації частини території України, уникненню відповідальності за 
здійснення державою агресором збройної агресії проти України, а також дій, спрямованих на впроваджен-
ня стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Лазаревська Юліана Артурівна, 16.03.1988 р.н., останнє відоме місце реєстрації та про-

живання за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-т Будівельників, буд. 108, кв. 90, на підставі  
ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 14.12.2022 об 11 год. 00 хв., 15.12.2022 об 
11 год. 00 хв., 16.12.2022 об 11 год. 00 хв., до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокаці-
єю у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Назарука Андрія Дмитро-
вича 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 пись-
мового повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення у кримінальному провадження 
№22022050000005184 від 27.09.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.111-1 КК Укра-
їни, допиту як підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кри-
мінальному 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 ПІДОЗРУ
Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що у кримінальному провадженні, 

внесеному до ЄРДР 09.05.2022 за № 42022100000000179 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 7 ст. 111-1 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Калініченко Во-
лодимир Іванович, 01.04.1979 року народження, уродженець м. Первомайськ Миколаївської області, громадянин 
України, зареєстрований за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Раденськ, вул. 18 вересня, 97, ра-
ніше не судимий, у добровільному зайнятті 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 розмі-
щуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здій-
снення 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 Калініченко Володимир Іванович, 01.04.1979 року народження, уродженець м. Первомайськ 

Миколаївської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: Херсонська область, Олешківський ра-
йон, с. Раденськ, вул. 18 вересня, 97, раніше не судимий, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за адресою: 
м. Київ, вул. О. Теліги, буд. 8, як підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 
ст. 111-1 КК України на 13.12.2022 о 12:00 год., на 14.12.2022 о 12:00 год., на 15.12.2022 о 12:00 год. (для отри-
мання письмового повідомлення про підозру, допиту та інших процесуальних дій).

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

Слідчий Першого слідчого відділу Дмитро ЛИТВИНЕНКО

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

внесеному до ЄРДР 09.05.2022 за № 42022100000000179 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 7 ст. 111-1 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Вдовиченко 
Денис Андрійович, 28.05.1985 року народження, уродженець м. Маріуполя Донецької області, зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Бестужева, 5, кв. 5, раніше не судимий, у добровільному зайнятті 
громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій тери-
торії, 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 розмі-
щуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здій-
снення 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 Вдовиченко Денис Андрійович, 28.05.1985 року народження, уродженець м. Маріуполя Доне-

цької області, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Бестужева, 5, кв. 5, раніше не су-
димий, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись до Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, буд. 8, як підозрюваному 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України на 13.12.2022 о 12:00 год., 
на 14.12.2022 о 12:00 год., на 15.12.2022 о 12:00 год. (для отримання письмового повідомлення про підозру, до-
питу та інших процесуальних дій).

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

Слідчий Першого слідчого відділу Дмитро ЛИТВИНЕНКО
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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
Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Дер-

жавного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, Довбаш Сергій Сергійович за погодженням із про-
курором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Південного регіону Спінаті-
єм Володимиром Валерійовичем, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276-278 КПК України КПК України, повідомляє про 
підо зру Осташку Олександру Івановичу, 24.03.1978 р.н., уродженця м. Полтава, громадянина України, українця, 
раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: вул. Октябрська, 51, с. Перевальне, Сімфе-
ропольський р-н, АР Крим, який на момент вчинення кримінального правопорушення проходив військову служ-
бу за контрактом на посаді начальника відділення зв’язку – начальника зв’язку штабу військової частини А2320, 
у військовому званні «майор», у кримінальному провадженні №62022150010000570 від 05.10.2022 про те, що він 
підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Відповідно до вимог ст.ст. 40, 133, 135, 297-5 КПК України, ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав 

і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» Осташку Олександру Івано-
вичу, 24.03.1978 р.н. (останнє відоме місце проживання: вул. Октябрська, 51, с. Перевальне, Сімферопольський 
р-н, АР Крим) необхідно прибути до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташовано-
го у місті Миколаєві (м. Миколаїв, вул. Спаська, 18; к.т. +38(0512)37-97-99) 12.12.2022 о 10:00 год., 13.12.2022 
о 10:00 год. та 14.12.2022 о 10:00 год. для отримання у кримінальному провадженні №62022150010000570 від 
05.10.2022 письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, допиту в якості підозрюваного, проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій 
у зазначеному кримінальному провадженні.

Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР  
у м. Миколаєві Сергій ДОВБАШ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Дер-

жавного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, Довбаш Сергій Сергійович за погодженням із 
прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Південного регіону Спі-
натієм Володимиром Валерійовичем, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276-278 КПК України КПК України, повідо-
мляє про підозру Кукуріці Володимиру Миколайовичу, 29.05.1980 р.н., уродженцю м. Шпола Черкаської об-
ласті, громадянину України, українцю, раніше не судимому, зареєстрованого та проживаючого за адресою: 
вул. Октябрська, 51, с. Перевальне, Сімферопольський р-н, АР Крим, який на момент вчинення кримінально-
го правопорушення проходив військову службу за контрактом на посаді командира механізованої роти вій-
ськової частини А2320, у військовому званні «капітан», у кримінальному провадженні №62022150010000569 
від 05.10.2022 про те, що він підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 (Державна зрада) КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Відповідно до вимог ст.ст. 40, 133, 135, 297-5 КПК України, ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і 

свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» Кукуріці Володимиру Миколайо-
вичу, 29.05.1980 р.н. (останнє відоме місце проживання: вул. Октябрська, 51, с. Перевальне, Сімферопольський 
р-н, АР Крим) необхідно прибути до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташовано-
го у місті Миколаєві, (м. Миколаїв, вул. Спаська, 18; к.т. +38(0512)37-97-99) 13.12.2022 о 10:00 год., 14.12.2022 
о 10:00 год. та 15.12.2022 о 10:00 год. для отримання у кримінальному провадженні №62022150010000569 від 
05.10.2022 письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, допиту в якості підозрюваного, проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій 
у зазначеному кримінальному провадженні.

Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР  
у м. Миколаєві Сергій ДОВБАШ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 07.12.2022 у кримінальному провадженні № 22022000000000054 від 24.02.2022 

громадянину Російської Федерації Авдєєву Олексію В’ячеславовичу, 22.03.1976 року народження, підозрювано-
го у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України, тобто умисних діях, вчинених 
з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією  
України, вчинені особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до заги-
белі людей та інших тяжких наслідків, а також ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України, тобто веденні агресивної війни 
за попередньою змовою групою осіб.

Повний текст повідомлення про підозру, у тому числі російською мовою, розміщується на веб-сайті Офісу Ге-
нерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик 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. 

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Уведомление о подозрении от 07.12.2022 в уголовном производстве № 22022000000000054 от 24.02.2022 

гражданину Российской Федерации Авдееву Алексею Вячеславовичу, 22.03.1976 года рождения, подозреваемо-
го в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УК Украины, то есть умышленных 
действиях, совершенных с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины в на-
рушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенные лицом, являющимся представителем 
власти, по предварительному сговору группой лиц, приведших к гибели людей и другим тяжким последстви-
ям, а также ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины, то есть ведении агрессивной войны по предварительному сгово-
ру группой лиц.

Полный текст сообщения о подозрении, в том числе на русском языке, размещается на веб-сайте Офиса 
Генерального прокурора в рубрике «Повестки о вызове и сведениях о проведении специального досудебно-
го расследования» по ссылке https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Авдєєв Олексій В’ячеславович, 22.03.1976 року народження, громадянин Російської Федерації, зареєстрова-

ний та проживає за адресою: Російська Федерація, м. Курськ, вул. Мєндєнлєєва, буд. 11, кв. 18, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 137, 276 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається 
на 12 год. 00 хв. 19, 20 та 21 грудня 2022 року до старшого слідчого в ОВС 1 відділу 3 управління досудового роз-
слідування Головного слідчого управління Служби безпеки України Охріменка Єгора Олексійовича у приміщення 
Служби безпеки України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 для допиту в якості підо-
зрюваного у кримінальному провадженні № 22022000000000054 від 24.02.2022.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слідчо-
го, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк — заздале-
гідь повідомити про це зазначених осіб.

Повний текст повістки, у тому числі російською мовою, розміщується на веб-сайті Офісу Генерального про-
курора 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-rozsliduvannya.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Авдеев Алексей Вячеславович, 22.03.1976 года рождения, гражданин Российской Федерации, зарегистриро-

ван и проживает по адресу: Российская Федерация, г. Курск, ул. Менделеева, д. 11, кв. 18, в соответствии с 
требованиями ст.ст. 133, 135, 137, 276 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее — УПК Украины) 
вызывается на 12 час. 00 мин. 19, 20 и 21 декабря 2022 к старшему следователю в ОВД 1 отдела 3 управления 
досудебного расследования Главного следственного управления Службы безопасности Украины Охрименко Его-
ра Алексеевича в помещение Службы безопасности Украины, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Владимир-
ская, 33 для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 22022000000000054 от 24.02.2022.

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 7 ст. 42 УПК Украины подозреваемый обязан прибыть по вызову к сле-
дователю, прокурору, следственному судье, суду, а в случае невозможности прибыть по вызову в назначенный 
срок — заранее сообщить об этом указанным лицам.

Полный текст повестки, в том числе на русском языке, размещается на веб-сайте Офиса Генерального 
прокурора в рубрике «Повестки о вызове и сведениях о проведении специального досудебного расследова-
ния» по ссылке: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 07.12.2022 у кримінальному провадженні № 22022000000000054 від 24.02.2022 

громадянину Російської Федерації Іванаєву Андрію Сергійовичу, 19.01.1972 року народження, підозрюваного у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України, тобто умисних діях, вчинених з ме-
тою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією 
України, вчинені особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до заги-
белі людей та інших тяжких наслідків, а також ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України, тобто веденні агресивної війни 
за попередньою змовою групою осіб.

Повний текст повідомлення про підозру, у тому числі російською мовою, розміщується на веб-сайті Офісу Ге-
нерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик 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. 

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Уведомление о подозрении от 07.12.2022 в уголовном производстве № 22022000000000054 от 24.02.2022 

гражданину Российской Федерации Иванаеву Андрею Сергеевичу, 19.01.1972 года рождения, подозреваемого 
в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УК Украины, то есть умышленных дей-
ствиях, совершенных с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины в наруше-
ние порядка, установленного Конституцией Украины, совершенные лицом, являющимся представителем власти, 
по предварительному сговору группой лиц, приведших к гибели людей и другим тяжким последствиям, а также 
ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины, то есть ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц.

Полный текст сообщения о подозрении, в том числе на русском языке, размещается на веб-сайте Офиса 
Генерального прокурора в рубрике «Повестки о вызове и сведениях о проведении специального досудебно-
го расследования» по ссылке https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Іванаєв Андрій Сергійович, 19.01.1972 року народження, громадянин Російської Федерації, зареєстрований та 

проживає за адресою: Російська Федерація, м. Москва, Ленінський район,  пос. Мосрентген, вул. Героя Росії Со-
ломатіна, 21, кв. 18, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 276 Кримінального процесуального кодексу України 
(далі - КПК України) викликається на 12 год. 00 хв. 19, 20 та 21 грудня 2022 року до старшого слідчого в ОВС 1 від-
ділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України Охріменка 
Єгора Олексійовича у приміщення Служби безпеки України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимир-
ська, 33 для допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні № 22022000000000054 від 24.02.2022.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слідчо-
го, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк — заздале-
гідь повідомити про це зазначених осіб.

Повний текст повістки, у тому числі російською мовою, розміщується на веб-сайті Офісу Генерального про-
курора 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-rozsliduvannya.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Иванаев Андрей Сергеевич, 19.01.1972 года рождения, гражданин Российской Федерации, зарегистрирован 

и проживает по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский район, пос. Мосрентген, ул. Героя России 
Соломатина, д. 21, кв. 18, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 137, 276 Уголовного процессуально-
го кодекса Украины (далее — УПК Украины) вызывается на 12 час. 00 мин. 19, 20 и 21 декабря 2022 к старше-
му следователю в ОВД 1 отдела 3 управления досудебного расследования Главного следственного управления 
Службы безопасности Украины Охрименко Егору Алексеевичу в помещение Службы безопасности Украины, рас-
положенного по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 33 для допроса в качестве подозреваемого в уголовном про-
изводстве  № 22022000000000054 от 24.02.2022.

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 7 ст. 42 УПК Украины подозреваемый обязан прибыть по вызову к сле-
дователю, прокурору, следственному судье, суду, а в случае невозможности прибыть по вызову в назначенный 
срок — заранее сообщить об этом указанным лицам.

Полный текст повестки, в том числе на русском языке, размещается на веб-сайте Офиса Генерального 
прокурора в рубрике «Повестки о вызове и сведениях о проведении специального досудебного расследова-
ния» по ссылке: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogo-rozsliduvannya.

Повідомлення про завершення спеціального досудового розслідування у кримінальному  
провадженні № 62022100130000942 від 06.12.2022, за підозрою Корольова О. Л.  

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 7 ст. 111-1 КК України
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється підозрюваний Корольов Олексій Леонідович, 16.10.1984 ро-

ку народження, зареєстрований за адресою: Херсонська область, Херсонський район, с. Микільське, вул. Слов’янська, 
буд. 4, про те, що 09.12.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022100130000942 
від 06.12.2022, в якому йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 та ч. 7 ст. 111-1 КК України, буде завершено, а зі-
брані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, у зв’язку з чим сторонам криміналь-
ного провадження відкрито матеріали.

У зв’язку із чим, Ви маєте право ознайомитись з матеріалами досудового розслідування як особисто, так і за допо-
могою захисника, для чого необхідно прибути у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 13.12.2022, 20.12.2022, 
27.12.2022, 11.01.2023 до приміщення ТУ ДБР у м. Києві, за адресою: вул. Олени Теліги, 8, м. Київ, (каб. 239), а також в 
порядку ч. 6 ст. 290 КПК України Ви повинні відкрити стороні обвинувачення наявні матеріали, які плануєте використо-
вувати як доказ у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Корольов Олексій Леонідович, 16.10.1984 року народження, зареєстрований за адресою: Херсонська 

область, Херсонський район, с. Микільське, вул. Слов’янська, 4, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за адресою: м. Ки-
їв, вул. О. Теліги, буд. 8, як підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 7 
ст. 111-1 КК України у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 13.12.2022, 20.12.2022, 27.12.2022, 11.01.2023 (для 
ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, отримання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудо-
вого розслідування).

Повний текст повісток про виклик  розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Пові-
стки 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 .

Слідчий Першого слідчого відділу Дмитро ЛИТВИНЕНКО

Повідомлення про завершення спеціального досудового розслідування у кримінальному  
провадженні № 62022100130000941 від 06.12.2022, за підозрою Аніки Я. Г.  

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється підозрюваний Аніка Ярослав Геннадійович, 

26.06.1990 року народження, зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Револю-
ційна, буд. 84, кв. 16, про те, що 09.12.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 62022100130000941 від 06.12.2022, в якому йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України, бу-
де завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, у зв’язку 
з чим сторонам кримінального провадження відкрито матеріали.

У зв’язку із чим, Ви маєте право ознайомитись з матеріалами досудового розслідування як особисто, так і за 
допомогою захисника, для чого необхідно прибути у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 13.12.2022, 
20.12.2022, 27.12.2022, 11.01.2023 до приміщення ТУ ДБР у м. Києві, за адресою: вул. Олени Теліги, 8, м. Київ, 
(каб. 239), а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України Ви повинні відкрити стороні обвинувачення наявні матеріа-
ли, які плануєте використовувати як доказ у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Аніка Ярослав Геннадійович, 26.06.1990 року народження, зареєстрований за адресою: Луган-

ська область, м. Лисичанськ, вул. Революційна, буд. 84, кв. 16, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитись до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за 
адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, буд. 8, як підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 7 ст. 111-1 КК України у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 13.12.2022, 20.12.2022, 27.12.2022, 
11.01.2023 (для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, отримання обвинувального акту та реє-
стру матеріалів досудового розслідування).

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 07.12.2022 у кримінальному провадженні № 22022000000000054 від 24.02.2022 

громадянину Російської Федерації Слєпцову Віталію Володимировичу, 02.04.1974 року народження, підозрюва-
ного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України, тобто умисних діях, вчине-
них з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Консти-
туцією України, вчинені особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели 
до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України, тобто веденні агресивної 
війни за попередньою змовою групою осіб.

Повний текст повідомлення про підозру, у тому числі російською мовою, розміщується на веб-сайті Офісу Ге-
нерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик 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. 

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Уведомление о подозрении от 07.12.2022 в уголовном производстве № 22022000000000054 от 24.02.2022 

гражданину Российской Федерации Слепцову Виталию Владимировичу, 02.04.1974 года рождения, подозревае-
мого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УК Украины, то есть умышленных 
действиях, совершенных с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины в на-
рушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенные лицом, являющимся представителем 
власти, по предварительному сговору группой лиц, приведших к гибели людей и другим тяжким последстви-
ям, а также ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины, то есть ведении агрессивной войны по предварительному сгово-
ру группой лиц.

Полный текст сообщения о подозрении, в том числе на русском языке, размещается на веб-сайте Офиса 
Генерального прокурора в рубрике «Повестки о вызове и сведениях о проведении специального досудебно-
го расследования» по ссылке https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Слєпцов Віталій Володимирович, 02.04.1974 року народження, громадянин Російської Федерації, зареєстрова-

ний та проживає за адресою: Російська Федерація, м. Краснодар, пр-д Репіна, 40, кв. 5, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 137, 276 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається на 12 год. 
00 хв. 19, 20 та 21 грудня 2022 року до старшого слідчого в ОВС 1 відділу 3 управління досудового розслідуван-
ня Головного слідчого управління Служби безпеки України Охріменка Єгора Олексійовича у приміщення Служби 
безпеки України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 для допиту в якості підозрюваного 
у кримінальному провадженні № 22022000000000054 від 24.02.2022.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слідчо-
го, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк — заздале-
гідь повідомити про це зазначених осіб.

Повний текст повістки, у тому числі російською мовою, розміщується на веб-сайті Офісу Генерального про-
курора 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-rozsliduvannya.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Слепцов Виталий Владимирович, 02.04.1974 года рождения, гражданин Российской Федерации, зарегистри-

рован и проживает по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, пр-д. Репина, д. 40, кв. 5, в соответствии с 
требованиями ст.ст. 133, 135, 137, 276 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее — УПК Украины) 
вызывается на 12 час. 00 мин. 19, 20 и 21 декабря 2022 к старшему следователю в ОВД 1 отдела 3 управления 
досудебного расследования Главного следственного управления Службы безопасности Украины Охрименко Его-
ру Алексеевичу в помещение Службы безопасности Украины, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Владимир-
ская, 33 для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 22022000000000054 от 24.02.2022.

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 7 ст. 42 УПК Украины подозреваемый обязан прибыть по вызову к сле-
дователю, прокурору, следственному судье, суду, а в случае невозможности прибыть по вызову в назначенный 
срок — заранее сообщить об этом указанным лицам.

Полный текст повестки, в том числе на русском языке, размещается на веб-сайте Офиса Генерального 
прокурора в рубрике «Повестки о вызове и сведениях о проведении специального досудебного расследова-
ния» по ссылке: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 07.12.2022 у кримінальному провадженні № 22022000000000054 від 24.02.2022 

громадянину Російської Федерації Терещенку Миколі Андрійовичу, 28.01.1970 року народження, підозрюваного 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України, тобто умисних діях, вчинених з 
метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією  
України, вчинені особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до заги-
белі людей та інших тяжких наслідків, а також ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України, тобто веденні агресивної війни 
за попередньою змовою групою осіб.

Повний текст повідомлення про підозру, у тому числі російською мовою, розміщується на веб-сайті Офісу Ге-
нерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик 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. 

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Уведомление о подозрении от 07.12.2022 в уголовном производстве № 22022000000000054 от 24.02.2022 

гражданину Российской Федерации Терещенко Николаю Андреевичу, 28.01.1970 года рождения, подозреваемо-
го в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УК Украины, то есть умышленных 
действиях, совершенных с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины в на-
рушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенные лицом, являющимся представителем 
власти, по предварительному сговору группой лиц, приведших к гибели людей и другим тяжким последстви-
ям, а также ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины, то есть ведении агрессивной войны по предварительному сгово-
ру группой лиц.

Полный текст сообщения о подозрении, в том числе на русском языке, размещается на веб-сайте Офиса 
Генерального прокурора в рубрике «Повестки о вызове и сведениях о проведении специального досудебно-
го расследования» по ссылке https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Терещенко Микола Андрійович, 28.01.1970 року народження, громадянин Російської Федерації, місце прожи-

вання невідоме, робоча адреса: Російська Федерація, Московська обл., м. Одинцово, в/ч 73621, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 137, 276 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається 
на 12 год. 00 хв. 19, 20 та 21 грудня 2022 року до старшого слідчого в ОВС 1 відділу 3 управління досудового роз-
слідування Головного слідчого управління Служби безпеки України Охріменка Єгора Олексійовича у приміщення 
Служби безпеки України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 для допиту в якості підо-
зрюваного у кримінальному провадженні № 22022000000000054 від 24.02.2022.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слідчо-
го, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк — заздале-
гідь повідомити про це зазначених осіб.

Повний текст повістки, у тому числі російською мовою, розміщується на веб-сайті Офісу Генерального про-
курора 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-rozsliduvannya.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Терещенко Николай Андреевич, 28.01.1970 года рождения, гражданин Российской Федерации, место житель-

ства неизвестно, рабочий адрес: Российская Федерация, Московская обл., г. Одинцово, в/ч 73621, в соответствии 
с требованиями ст.ст. 133, 135, 137, 276 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее — УПК Украины) 
вызывается на 12 час. 00 мин. 19, 20 и 21 декабря 2022 к старшему следователю в ОВД 1 отдела 3 управления 
досудебного расследования Главного следственного управления Службы безопасности Украины Охрименко Его-
ра Алексеевича в помещение Службы безопасности Украины, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Владимир-
ская, 33 для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 22022000000000054 от 24.02.2022.

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 7 ст. 42 УПК Украины подозреваемый обязан прибыть по вызову к сле-
дователю, прокурору, следственному судье, суду, а в случае невозможности прибыть по вызову в назначенный 
срок — заранее сообщить об этом указанным лицам.

Полный текст повестки, в том числе на русском языке, размещается на веб-сайте Офиса Генерального 
прокурора в рубрике «Повестки о вызове и сведениях о проведении специального досудебного расследова-
ния» по ссылке: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 07.12.2022 у кримінальному провадженн № 22022000000000054 від 24.02.2022 

громадянину Російської Федерації Трубієнку Тимуру Миколайовичу, 08.02.1969 року народження, підозрювано-
го у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України, тобто умисних діях, вчинених 
з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією  
України, вчинені особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до заги-
белі людей та інших тяжких наслідків, а також ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України, тобто веденні агресивної війни 
за попередньою змовою групою осіб.

Повний текст повідомлення про підозру, у тому числі російською мовою, розміщується на веб-сайті Офісу Ге-
нерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик 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. 

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Уведомление о подозрении от 07.12.2022 в уголовном производстве № 22022000000000054 от 24.02.2022 

гражданину Российской Федерации Трубиенку Тимуру Николаевичу, 08.02.1969 года рождения, подозреваемого 
в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УК Украины, то есть умышленных дей-
ствиях, совершенных с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины в наруше-
ние порядка, установленного Конституцией Украины, совершенные лицом, являющимся представителем власти, 
по предварительному сговору группой лиц, приведших к гибели людей и другим тяжким последствиям, а также 
ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины, то есть ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц.

Полный текст сообщения о подозрении, в том числе на русском языке, размещается на веб-сайте Офиса 
Генерального прокурора в рубрике «Повестки о вызове и сведениях о проведении специального досудебно-
го расследования» по ссылке https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Трубієнко Тимур Миколайович, 08.02.1969 року народження, громадянин Російської Федерації, зареєстрова-

ний та проживає за адресою: Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, с. Шушари, вул. Гертовська, буд. 2А, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 276 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) 
викликається на 12 год. 00 хв. 19, 20 та 21 грудня 2022 року до старшого слідчого в ОВС 1 відділу 3 управління 
досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України Охріменка Єгора Олексійови-
ча у приміщення Служби безпеки України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 для допи-
ту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні № 22022000000000054 від 24.02.2022.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слідчо-
го, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк — заздале-
гідь повідомити про це зазначених осіб.

Повний текст повістки, у тому числі російською мовою, розміщується на веб-сайті Офісу Генерального про-
курора 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-rozsliduvannya.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Трубиенко Тимур Николаевич, 08.02.1969 года рождения, гражданин Российской Федерации, зарегистриро-

ван и проживает по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, с. Шушары, ул. Гертовская, д. 2А, в со-
ответствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 137, 276 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее — 
УПК Украины) вызывается на 12 час. 00 мин. 19, 20 и 21 декабря 2022 к старшему следователю в ОВД 1 отдела 
3 управления досудебного расследования Главного следственного управления Службы безопасности Украины 
Охрименко Егору Алексеевичу в помещение Службы безопасности Украины, расположенного по адресу: г. Киев, 
ул. Владимирская, 33 для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 22022000000000054 
от 24.02.2022.

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 7 ст. 42 УПК Украины подозреваемый обязан прибыть по вызову к сле-
дователю, прокурору, следственному судье, суду, а в случае невозможности прибыть по вызову в назначенный 
срок — заранее сообщить об этом указанным лицам.

Полный текст повестки, в том числе на русском языке, размещается на веб-сайте Офиса Генерального 
прокурора в рубрике «Повестки о вызове и сведениях о проведении специального досудебного расследова-
ния» по ссылке: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 07.12.2022 у кримінальному провадженні № 22022000000000054 від 24.02.2022 

громадянину Російської Федерації Пятаеву Андрію Юрійовичу, 05.09.1974 року народження, підозрюваного у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України, тобто умисних діях, вчинених з 
метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією 
України, вчинені особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до заги-
белі людей та інших тяжких наслідків, а також ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України, тобто веденні агресивної війни 
за попередньою змовою групою осіб.

Повний текст повідомлення про підозру, у тому числі російською мовою, розміщується на веб-сайті Офісу Ге-
нерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик 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. 

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Уведомление о подозрении от 07.12.2022 в уголовном производстве № 22022000000000054 от 24.02.2022 

гражданину Российской Федерации Пятаеву Андрею Юрьевичу, 05.09.1974 года рождения, подозреваемого в 
совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УК Украины, то есть умышленных дей-
ствиях, совершенных с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины в наруше-
ние порядка, установленного Конституцией Украины, совершенные лицом, являющимся представителем власти, 
по предварительному сговору группой лиц, приведших к гибели людей и другим тяжким последствиям а также  
ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины, то есть ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц.

Полный текст сообщения о подозрении, в том числе на русском языке, размещается на веб-сайте Офиса 
Генерального прокурора в рубрике «Повестки о вызове и сведениях о проведении специального досудебно-
го расследования» по ссылке https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Пятаев Андрій Юрійович, 05.09.1974 року народження, громадянин Російської Федерації, зареєстрований та 

проживає  за адресою: Російська Федерація, Республіка Адигея, м. Майкоп, вул. Михайлова 17, кв. 29, відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 276 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) виклика-
ється на 12 год. 00 хв. 19, 20 та 21 грудня 2022 року до старшого слідчого в ОВС 1 відділу 3 управління досудово-
го розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України Охріменка Єгора Олексійовича у примі-
щення Служби безпеки України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 для допиту в якості 
підозрюваного у кримінальному провадженні № 22022000000000054 від 24.02.2022.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слідчо-
го, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздале-
гідь повідомити про це зазначених осіб.

Повний текст повістки, у тому числі російською мовою, розміщується на веб-сайті Офісу Генерального про-
курора 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-rozsliduvannya.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Пятаев Андрей Юрьевич , 05.09.1974 года рождения, гражданин Российской Федерации, зарегистрирован и 

проживает по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Михайлова д. 17, кв. 29, в со-
ответствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 137, 276 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее — 
УПК Украины) вызывается на 12 час. 00 мин. 19, 20 и 21 декабря 2022 к старшему следователю в ОВД 1 отдела 
3 управления досудебного расследования Главного следственного управления Службы безопасности Украины 
Охрименко Егору Алексеевичу в помещение Службы безопасности Украины, расположенного по адресу: г. Киев, 
ул. Владимирская, 33 для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 22022000000000054 
от 24.02.2022.

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 7 ст. 42 УПК Украины подозреваемый обязан прибыть по вызову к сле-
дователю, прокурору, следственному судье, суду, а в случае невозможности прибыть по вызову в назначенный 
срок — заранее сообщить об этом указанным лицам.

Полный текст повестки, в том числе на русском языке, размещается на веб-сайте Офиса Генерального 
прокурора в рубрике «Повестки о вызове и сведениях о проведении специального досудебного расследова-
ния» по ссылке: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogo-rozsliduvannya.

ОГОЛОШЕННЯ
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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

Громадянин України Кузьменко Іван Володимиро-
вич, 17.06.1992 року народження, у відповідності до 
вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомля-
ється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 62022050020000235 від 23.05.2022  у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 111 Кримінального кодексу України, а саме у дер-
жавній зраді, тобто у діянні, умисно вчиненому гро-
мадянином України на шкоду суверенітетові, терито-
ріальній цілісності та недоторканності, обороноздат-
ності, державній, економічній та інформаційній без-
пеці України шляхом переходу на бік ворога в період 
збройного конфлікту в умовах воєнного стану.   

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Кузьменко Іван Володимиро-
вич, 17.06.1992 року народження, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 12, 13 та 
14 грудня 2022 року на 10:00 год. до Другого слідчо-
го відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Те-
риторіального управління Державного бюро розслі-
дувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дні-
про, вул. Старокозацька, буд. 52) тел. роб. (066)-90-
50-410 для вручення вам повідомлення про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні за 
№ 62022050020000235 від 23.05.2022 в якості підо-
зрюваного. Поважні причини та наслідки неприбут-
тя особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримі-
нального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали  
про здійснення спеціального досудового  
розслідування стосовно підозрюваного  

КОВАЛЯ С. М.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного су-

ду м. Дніпропетровська 07.12.2022 надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового розслідування у 
кримінальному провадженні №22022050000005424 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 03.10.2022 стосовно Коваля Сергія Миколайо-
вича, 13.04.1977 року народження, уродженця м. Ма-
ріуполь, Донецької області, підозрюваного у вчинен-
ні злочи ну, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК КОВАЛЯ С. М.
 Громадянин України Коваль Сергій Микола-

йович, 13.04.1977 року народження, на підставі  
ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись 15.12.2022 з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., 
16.12.2022 з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. до слід-
чого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріу-
поль) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до 
слідчого — Бурикіна В. В., за адресою: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7 для 
завершення досудового розслідування, відкриття ма-
теріалів, вручення обвинувального акту з додатками у 
кримінальному прова дженні №22022050000005424, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 03.10.2022 за ч. 4 ст. 111-1 КК України в якому 
Ви є підозрюваним у вчиненні злочи ну, передбачено-
го ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття 
на виклик без поважних причин, перелік яких наведе-
ний у ст. 138 КПК України, настають наслідки, перед-
бачені ст. 139 КПК України.

Повідомлення про завершення спеціального  
досудового розслідування

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України пові-
домляється громадянин України Оскаленко Денис 
Павлович, 27.04.1981 р.н., зареєстрований за адре-
сою: м. Херсон, вул. Котовського, буд. 44, про те, що 
10.12.2022 спеціальне досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні № 22022230000000429 від 
28.09.2022, за підозрою його у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 
КК України — завершено.   

Вам, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 
КПК України, як підозрюваному необхідно з’явитися 
10.12.2022 о 12 год. 00 хв. для завершення досудово-
го розслідування, відкриття матеріалів, вручення об-
винувального акта з додатками у кримінальному про-
вадженні № 22022230000000429, внесеному до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань 28.09.2022 за 
ч. 7 ст. 111-1 КК України до СВ УСБУ в Херсонській 
області за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська, 
1 або до найближчого територіального підрозділу  
СБ України. 

При собі необхідно мати документ, який посвідчує 
особу. Поважні причини неприбуття особи на виклик 
та наслідки неприбуття на виклик зазначені в ст.ст. 
138, 139 КК України.

Підозрюваний повідомляється, що в порядку ч. 6 
ст. 290 КПК України Ви повинні відкрити стороні об-
винувачення наявні матеріали, які плануєте викорис-
товувати, як доказ у суді.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

місто Кропивницький            09 грудня 2022 року  

Медін Олександр Олександрович, 04.08.1957 р. н., 
громадянин України, на підставі ст. ст. 111, 133, 135, 
278 КПК України, Вам у кримінальному провадженні 
№12022131370000625 від 07.04.2022  повідомляєть-
ся про підозру  у добровільному зайнятті громадяни-
ном України посади,  пов’язаної з виконанням орга-
нізаційно-розпорядчих та адміністративно-господар-
ських функцій, у незаконних органах влади, створе-
них на тимчасово окупованій території, у тому числі 
в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викли-
кається громадянин України Медін Олександр Олек-
сандрович, 04.08.1957 р.н., о 10 годині 00 хвилин 14, 
15, 16 грудня 2022 до Сватівської окружної прокура-
тури Луганської області  за адресою: Кіровоградська 
область, м. Кропивницький, вул. Соборна, 5-а, у кри-
мінальному провадженні №12022131370000625 від 
07.04.2022, для допиту у якості підозрюваного, а та-
кож проведення інших слідчих та процесуальних дій 
у зазначеному кримінальному провадженні. Поважні 
причини та наслідки неприбуття особи на виклик вка-
зані у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального 
кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО  

РОЗСЛІДУВАННЯ
Слідчим суддею Вищого антикорупційного суду Вороньком В. Д. 

05.12.2022 постановлено ухвалу надати дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 42013000000000197 від 13.05.2013 стосовно громадянки України 
Костянецької Світлани Владиславівни, 16.02.1968 року народження, 
уродженки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, яка фактично 
проживає за невстановленою адресою на території Російської Фе-
дерації, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.  

Повідомлення здійснив старший детектив Національного бюро 
Другого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Голов-
ного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро 
України Вячеслав Халявка. 

ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО  

РОЗСЛІДУВАННЯ
Слідчим суддею Вищого антикорупційного суду Вороньком 

В. Д. 05.12.2022 постановлено ухвалу надати дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 42013000000000197 від 13.05.2013 стосовно грома-
дянина України Соколова Дмитра Дмитровича, 18.07.1976 року на-
родження, уродженця с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району 
Одеської області, який фактично проживає за адресою: вул. Кірова,  
буд. 75, кв. 1, м. Калінінград, Калінінградська обл., Російська Феде-
рація, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.  

Повідомлення здійснив старший детектив Національного бюро 
Другого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Голов-
ного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро 
України Вячеслав Халявка. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про зміну раніше повідомленої підозри

Громадянин України Глущенко Олександр Миколайович, 29.01.1979 р.н., у відповідності до 
вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється про зміну раніше повідомленої пі-
дозри у кримінальному провадженні за № 22022050000005832 від 14.10.2022 у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, тобто у державній зраді, тоб-
то у діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній 
цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України: перехід на бік во-
рога у період збройного конфлікту вчиненого в умовах воєнного стану.

Повний текст повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри розміщено на вебсай-
ті 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.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального  

досудового розслідування стосовно підозрюваної Вороніної Наталії Вікторівни
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного су ду м. Дніпропетровська 07.12.2022 надано дозвіл на здій-

снення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №62022050030000139, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2022 стосовно Вороніної Наталії Вікторівни, 26.05.1974 ро-
ку народження, уродженки м. Волноваха  Волноваського району, Донецької області, зареєстрованої за адресою: 
Донецька область, м. Волноваха, вул. Губенка, буд. 111 підозрюваної у вчиненні злочи ну, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  ВОРОНІНОЇ Н. В.
Громадянка України Вороніна Наталія Вікторівна, 26.05.1974 року народження, уродженка м. Волноваха  Вол-

новаського району, Донецької області, зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. Губенка, 
буд. 111, на підставі ст. ст. 133, 135, 297- 5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 19.12.2022 та 20.12.2022 з 09 
год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій 
та Луганській областях, до слідчого-криміналіста — Жижоми Я. О. (м.н.т. 098-535-77-83) за адресою: Дніпропе-
тровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7 для завершення досудового розслідування, відкриття мате-
ріалів, вручення обвинувального акта з додатками у кримінальному прова дженні №62022050030000139, внесе-
ному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2022 за ч. 5 ст. 111-1 КК України, в якому Ви є підозрю-
ваною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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 постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального  

досудового розслідування стосовно підозрюваної Бондаренко І. В.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 07.12.2022 надано дозвіл на здій-

снення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022050000004462, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 стосовно громадянки України Бондаренко Ірини Ва-
силівни, 15.05.1989 року народження, уродженки смт. Мангуш Першотравневого району Донецької області, за-
реєстрованої за адресою: Донецька область, Маріупольський район смт Мангуш, вул. Чкалова, 7, підозрюваної у 
вчиненні злочи ну, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК БОНДАРЕНКО І. В.
 Громадянка України Бондаренко Ірина Василівна, 15.05.1989 року народження, уродженка смт Мангуш Пер-

шотравневого району Донецької області, зареєстрована за адресою: Донецька область, Маріупольський район 
смт Мангуш, вул. Чкалова, 7 на підставі ст. ст. 133, 135, 297- 5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 13.12.2022 
у період часу з 09:00 до 12:00 год. до старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу 2 управ-
ління  (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях підполков-
ника юстиції Тітова Віталія Васильовича, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, 
буд. 7 для завершення досудового розслідування, відкриття матеріалів, вручення обви нувального акту з додат-
ками у кримінальному провадженні №22022050000004462, внесеному до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 07.09.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України в якому Ви є підозрюваною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України.

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 постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення  

спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної 
Заболотської А. В.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 01.12.2022 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні №12022050000000642 від 20.07.2022 стосовно 
Заболотської Анжели Володимирівни, 25.08.1975 року народження, грома-
дянки України, останнє відоме місце реєстрації та проживання: Донецька 
область, Лиманський район, с. Рубці, вул. Лісна, буд. 17а, підозрюваної у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 111-1 КК 
України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваної Заболотської А. В.  

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрювана Заболотська Анжела Володимирівна, 25.08.1975 року на-

родження, громадянка України, останнє відоме місце реєстрації та про-
живання: Донецька область, Лиманський район, с. Рубці, вул. Лісна, буд. 
17а, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 14.12.2022 у період часу з 09:00 до 13:00 до приміщення за адре-
сою: Дніпропетровська область, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пло-
ща Шевченка, буд. 7, до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Доне-
цькій та Луганській областях підполковника юстиції Заїки Вадима Васильо-
вича, для повідомлення про завершення досудового розслідування, від-
криття й ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також 
вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні №12022050000000642, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2022, в якому Ви є підо-
зрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення  

спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного 
Зіміна В. О.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07.12.2022 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні №22022050000001246 від 09.06.2022 стосовно 
Зіміна Вячеслава Олександровича, 02.04.1975 р.н., громадянина України, 
останнє відоме місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Маріу-
поль, вул. 9 авіадивізії буд. 2 кв. 80, підозрюваного у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Зіміна В. О.  

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Зімін Вячеслав Олександрович, 02.04.1975 р.н., грома-

дянин України, останнє відоме місце реєстрації та проживання: Донецька 
обл., м. Волноваха, пров. Куїнджі буд. 23, у відповідності до ст. ст. 133, 
135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 14.12.2022 у період ча-
су з 09:00 до 13:00 до приміщення за адресою: Дніпропетровська область, 
Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа. Шевченка, буд. 7, до старшо-
го слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріу-
поль Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях підпол-
ковника юстиції Заїки Вадима Васильовича, для повідомлення про завер-
шення досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами 
досудового розслідування, а також вручення обвинувального акту та реє-
стру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№22022050000001246, внесеному до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 09.06.2022, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення  

спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного 
Скидана О. І.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07.12.2022 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні №22022050000001245 від 09.06.2022 стосов-
но Скидана Олександра Івановича, 10.07.1969 р.н., громадянина України, 
останнє відоме місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Волнова-
ха, пров. Куїнджі буд. 23, підозрюваного у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Скидана О. І.  

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Скидан Олександр Іванович, 10.07.1969 р.н., громадянин 

України, останнє відоме місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,  
м. Волноваха, пров. Куїнджі буд. 23, у відповідності до ст. ст. 133, 135,  
297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 14.12.2022 у період часу з 
09:00 до 13:00 до приміщення за адресою: Дніпропетровська область, Дні-
пропетровська область, м. Дніпро, площа. Шевченка, буд. 7, до старшо-
го слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріу-
поль Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях підпол-
ковника юстиції Заїки Вадима Васильовича, для повідомлення про завер-
шення досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами 
досудового розслідування, а також вручення обвинувального акту та реє-
стру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№22022050000001245, внесеному до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 09.06.2022, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Дарницький районний суд м. Києва викликає Бєло-
горцева Дмитра Альбертовича, 19.12.1963  року на-
родження, який проживає  за адресою: АР Крим, м. 
Севастополь, проспект Перемоги, 28/20, який обви-
нувачується у вчиненні  кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у су-
дове засідання, що призначене на 16.12.2022 року о 
15 год. 00 хв. 

Судове засідання у кримінальному проваджен-
ні відбудеться в приміщення Дарницького районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севасто-
польська, 7/13.

Суддя М. С. Бондаренко

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Ковальчука Андрія Сергійовича, як обвинуваче-
ного на 11 год. 00 хв. 15 грудня 2022 року у спра-
ві за обвинуваченням Ковальчука Андрія Сергійо-
вича, 28.05.1978 року народження, зареєстровано-
го та проживаючого за адресою: АР Крим, м. Джан-
кой, вул. Московська, в/ч 2215, у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 
ст. 408 КК України за адресою: м. Київ, вул. Коши-
ця, 5, каб. 103.

Суддя Олена Козачук

Дарницький районний суд м. Києва викликає Ка-
башного Олександра Володимировича, 13.03.1968  
року народження, який проживає  за адресою:  
АР Крим, м. Феодосія, вул. Сімферопольське шо-
се, буд. 24, який обвинувачується у вчиненні  кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 438 КК України, у судове засідання, що призначе-
не на 16.12.2022 року о 15 год. 30 хв. 

Судове засідання у кримінальному проваджен-
ні відбудеться в приміщення Дарницького районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севасто-
польська, 7/13.

 Суддя М. С. Бондаренко

Дніпровський районний суд міста Києва викли-

кає Чубабрія Вахтанга Автанділовича, як обвинуваче-

ного на 10 год. 00 хв. 14 грудня 2022 року у справі 

за обвинуваченням Чубабрія Вахтанга Автанділовича, 

05.02.1978 року народження, у вчиненні криміналь-

ного правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 

ст. 111 КК України за адресою: м. Київ, вул. Коши-

ця, 5, каб. 204. 

 Суддя І. О. Галига

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Ата-
манюка Германа Степановича,  як обвинуваченого, у 
підготовче судове засідання, призначене на 15 грудня 
2022 року на 11 годину 30 хвилин, за адресою: м. Ки-
їв, вул. О. Кошиця, 5, каб. 101, у кримінальному про-
вадженні № 42016000000003296 від 11.11.2016 ро-
ку, за обвинуваченням Атаманюка Германа Степанови-
ча, 15.12.1967 року народження, уродженця Російської 
Федерації, громадянина України, з вищою освітою, про-
живаючого за адресою: Автономна Республіка Крим,  
м. Сімферополь, вул. Дружби, 62, кв. 274, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України. 

Суддя Оксана Метелешко

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Піку-
лу Едуарда Олександровича, як обвинуваченого, у під-
готовче судове засідання, призначене на 15 грудня 2022 
року на 12 годину 00 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. 
О. Кошиця, 5, каб. 101, у кримінальному провадженні 
№ 42016000000004002 від 20.12.2016 року, за обвину-
ваченням Пікули Едуарда Олександровича, 10.03.1976 
року народження, уродженця Російської Федерації,  
с. Правовосточне, Іванівського р-ну, Амурської обл., 
громадянина України, проживаючого за адресою: Ав-
тономна Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Рози Люк-
сембург, 11, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя Оксана Метелешко

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченої Кіт Марину Вікторівну, 
11.06.1962 року народження, для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного 20.12.2016 р. до ЄРДР за 
№ 42016000000004004 відносно Кіт Марини Вікторівни, 
обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України та повідомляє, що спеціальний судо-
вий розгляд відбудеться 14.12.22 о 10:00 год. в примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

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

Суддя Ясельський A. M.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у 
якості обвинуваченої Єрохіну Ірину Валеріївну для роз-
гляду кримінального провадження з дозволом на здій-
снення спеціального судового провадження, внесеного 
до ЄРДР за № 62022080030000021 від 09.02.2022, ма-
теріали якого виділено з кримінального провадження 
№ 42015000000001289 від 26.06.2015, відносно Єрохі-
ної Ірини Валеріївни, обвинуваченої у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, 
що підготовче судове засідання відбудеться 19.12.2022 
об 11 год. 15 хв. в приміщенні Святошинського район-
ного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Кола-
са, 27-А, каб. 710. У разі неявки обвинуваченої до су-
ду дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за 
відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя Новик В. П.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Тіткова Сергія Якови-
ча, 15.03.1952 р.н., (який зареєстрований за адресою: Україна, АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11), обвинуваченого у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
у підготовче судове засідання, призначене 16.12.2022 року о 12 год. 15 хв. 
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що по-
свідчує особу. Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеть-
ся в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Севастопольська, 7/13.

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.

Суддя П. Л. Коляденко

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Двірник На-
дію Вікторівну, 18.11.1974 року народження, (останнє відоме місце про-
живання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Бородіна, 2, кв. 228) у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 14.12.2022 року о 12 год. 30 хв. Явка до суду є 
обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу. Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні 
Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 301, під головуванням судді Павленко О. О.

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

Печерський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Півня 
Артема Миколайовича, 10.01.1978 р.н. (останнє відоме місце проживан-
ня: Донецька обл., Маріупольський р-н., смт. Мангуш, пр. Миру, буд. 40,  
кв. 11) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 14 грудня 2022 року о 12-55 год. 
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу. Слухання кримінального провадження відбудеться в 
приміщенні Печерського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Володимирська, 15, каб. 328, під головуванням судді Білоцерківця О. А.

Уразі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового проваджен-
ня.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 14.12.2022 ро-

ку о 09 год. 00 хв., буде проводитися підготовче судове засідання у кри-
мінальному провадженні № 22020000000000254 по обвинуваченню Єго-
рова  Андрія Михайловича, 12.08.1962 р.н., обвинуваченого у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 
ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27,ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Єгоров Андрій Ми-
хайлович.

Справу розглядає суддя Скуба А. В.
Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13 каб. 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Шапортова Станіслава Во-
лодимировича, 16.02.1967 р.н., який зареєстрований за адресою: м. Ки-
їв, вул. Харківське шосе, 49, кв. 202, на даний час проживає адресою:  
АР Крим, м. Ялта, вул. Щорса, 20, кв. 2, у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в судове засідання, при-
значене 16.12.2022 року о 12 год. 00 хв. Явка до суду є обов’язковою. При 
собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу. Судове за-
сідання у кримінальному провадженні відбудеться у приміщенні Дарниць-
кого районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 
7/13, каб. № 18. У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя П. Л. Коляденко

Печерський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого  Москален-
ка Валентина Олександровича, 11.03.1966 р.н. (останнє відоме місце про-
живання: Запорізька область, місто Василівка, вул. Шевченка, буд. 1, кв. 1) 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.  111-1 КК України в підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 14 грудня 2022 року о 14-15 год. Явка до 
суду обов’язкова! При собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу. Слухання кримінального провадження відбудеться в примі-
щенні Печерського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Воло-
димирська, 15, каб. 328, під головуванням судді Білоцерківця О. А.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового проваджен-
ня.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

Громадянин України Каркачов Володимир Іванович, 20.08.1959 року наро-
дження, уродженець с. Донцівка, Новопсковського району, Луганської облас-
ті, зареєстрований за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. 
Розсохувате, вул. Молодіжна, буд. 3. , відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 
Кримінального процесуального кодексу України викликається у кримінально-
му провадженні № 42022132580000133 від 27.09.2022 до слідчого відділу 3 
управління ( з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпро, пл. Шевченка, 
7, кабінет 131 на 13.12.2022 о 09:00 год., 14.12.2022 о 09:00 год., 15.12.2022 о 
09:00 год., для отримання письмового повідомлення про підозру у скоєнні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, для  до-
питу в якості підозрюваного, 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: накладення грошового стягнення, можливість 
застосування приводу, здійснення спеціального досудового розслідування, 
здійснення спеціального судового розгляду.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

Громадянка України Сопільник Тетяна Іванівна, 22.04.1965 року народжен-
ня, уродженка с. Кризьке, Марківського району, Луганської області, заре-
єстрована за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Сичів-
ка, вул. Гагаріна, буд. 44, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Криміналь-
ного процесуального кодексу України викликається у кримінальному прова-
дженні № 420221325800001343 від 28.09.2022 до слідчого відділу 3 управління  
(з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях 
за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпро, пл. Шевченка 7, кабінет 131 
на 13.12.2022 об 11:00 год., 14.12.2022 об 11:00 год., 15.12.2022 об 11:00 год., 
для отримання письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, для  допиту в якос-
ті підозрюваної, для проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначе-
ному кримінальному провадженні.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

Громадянин України Білецький Олексій Юрійович, 
23.07.1988 р.н., зареєстрований за адресою: Луганська 
область, м. Луганськ, вул. Леніна, буд.130, кв.12, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального про-
цесуального кодексу України викликається у криміналь-
ному провадженні № 42022132370000172 від 30.09.2022 
до слідчого 1-го відділення слідчого відділу 3 управлін-
ня (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської облас-
ті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Бушного 
Олексія Олексійовича, за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7 на 13.12.2022 о 
10:00, 14.12.2022 о 10:00, 15.12.2022 о 10:00  для прове-
дення слідчих та процесуальних дій, для вручення письмо-
вого повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 
КК України, для допиту в якості підозрюваного, у зазначе-
ному кримінальному провадженні.

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

Телефони та поштова скринька для зв’язку: 0668468154, 
lug.prok.office@gmail.com.

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Романова Михайла Сергійовича, 02.06.1990 р.н., останнє ві-
доме місце проживання (перебування): Російська Федерація, Челябінська обл., м. Пласт, пров. Західний, буд. 30 (Російська Феде-
рація, Челябінська область, м. Чебаркуль, вул. 9 Травня, буд. 5, кв. 6), як обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438 КК України, у кримінальному провадженні №12022111130000502, справа №760/6081/22, про-
вадження №1-кп/760/2079/22, яке відбудеться 16 грудня 2022 року о 12:15 в приміщенні суду за адресою: Україна, м. Київ, вул. Мак-
сима Кривоноса, 25, номер телефону для зв’язку +380954244901.

Згідно зі ст.42 КПК України обвинувачений зобов’язаний прибути за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викли-
ком у призначений строк — заздалегідь повідомити про це суд.

При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.
Наслідки неприбуття на виклик передбачено стст.139, 140 КПК України.
Поважні причини неприбуття на виклик передбачено ст.138 КПК України.
Соломенский районный суд г. Киева вызывает в судебное заседание Романова Михаила Сергеевича, 02.06.1990 г.р., послед-

нее известное место проживания (нахождения): Российская Федерация, Челябинская обл., г. Пласт, пер. Западный, д. 30 (Россий-
ская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. 9 Мая, д. 5, кв. 6) как обвиняемого в совершении уголовных правонаруше-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438 УК Украины, в уголовном производстве №12022111130000502, дело №760/6081/22, 
производство №1-кп/760/2079/22, которое состоится 16 декабря 2022 года в 12:15 в помещении суда по адресу: Украина, г. Киев,  
ул. Максима Кривоноса, 25, номер телефона для связи +380954244901.

В соответствии со ст.42 УПК Украины обвиняемый обязан прибыть по вызову в суд, а в случае невозможности прибыть по 
вызову в назначенное время - заранее уведомить об этом суд.

При себе необходимо иметь документ, который подтверждает личность.
Последствия неприбытия по вызову предусмотрены стст.139, 140 УПК Украины.
Уважительные причины неявки по вызову предусмотрены ст.138 УПК Украины.

Головуючий суддя Г. Л. Сергієнко

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне проваджен-
ня відносно Морозова Євгена Вікторовича, 
04.05.1981 р.н. обвинуваченого у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого 
ст.111 ч. 1 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засі-
дання викликається Морозов Євген Вікторо-
вич, 04.05.1981 р.н., обвинувачений у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 111 ч. 1 КК України, яке відбудеться 
16 грудня 2022 року о 12:00 год, в приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, 
під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватися 
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеці-
ального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідо-

мляє, що 23.10.2022 року суддею Скубою А. В. 
була постановлена ухвала про здійснення спе-
ціального судового провадження у криміналь-
ному провадженні №22021000000000220 по об-
винуваченню Зубарєва Андрія Миколайовича, 
23.08.1983 р.н., у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, 
ч. 1 ст. 111 КК України. В судове засідання яке 
відбудеться 15.12.2022 року об 11 год. 30 хв. в 
приміщенні Дарницького районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 
7/13 каб. 17 викликається обвинувачений Зуба-
рєв Андрій Миколайович.

Ухвала про здійснення спеціального судово-
го провадження та інші документи, що підляга-
ють врученню обвинуваченому, відповідно до  
п. 6 ч. 3 ст. 323 КПК України, вручено захисни-
ку. Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. 
О. Кошиця, 5-А.

Повідомлення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 01.12.2022 надано дозвіл на здій-

снення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022080000002116 від 

27.10.2022 стосовно підозрюваного громадянина України Плюхіна Володимира Михайловича, 24.01.1984 р.н.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Плюхіна Володимира Михайловича, 24.01.1984 р.н., 

для вручення повідомлення про закінчення досудового розслідування та ознайомлення з матеріалами кри-

мінального провадження №22022080000002116 від 27.10.2022, на 08 год. 00 хв. 13.12.2022 у кабінет № 107 

слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України, враховуючи Закон України від 22.05.2022 

№2263-IX та постанову Верховної Ради України від 27.01.2015 №129-VIII,  повідомляю, що у кримінальному 
провадженні, внесеному до ЄРДР 26.08.2022 за № 12022000000000835 за ознаками вчинення кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, 
згідно з яким громадянин України Черкашин Владислав Едуардович, 27.11.1989 року народження, прожива-
ючий за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Революційна, 162, підозрюється в добровільному за-
йнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністратив-
но-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у то-
му числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру з роз’ясненням прав та обов’язків підозрюваного розміщений на 
веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеці-
ального досудового розслідування». 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Черкашин Владислав Едуардович, 27.11.1989 року народження, проживаючий за адресою: 

Донецька область, м. Горлівка, вул. Революційна, 162, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Кримінального 
процесуального кодексу України, Закону України від 22.05.2022 №2263-IX, постанови Верховної Ради Украї-
ни від 27.01.2015 №129-VIII, Вам необхідно з’явитися 13, 14, 15 грудня 2022 року о 10 год. до старшого слід-
чого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Шеремети С. П. (роб. тел. 044-256-13-
63, каб. № 647 приміщення Головного слідчого управління, що знаходиться за адресою вул. Богомольця, 10 
у місті Києві) для вручення повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного у кримінальному про-
вадженні № 12022000000000835 від 26.08.2022. 

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки. Поважні причини та наслідки не-
прибуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12022000000000835 Дмитро СИНЮК

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

му провадженні, внесеному до ЄРДР 28.03.2022 за №22022210000000007 за ознаками вчинення криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 7 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлен-
ня про підозру, згідно з яким Сорокін Іван Іванович, 05.03.1978 р.н., проживаючий за адресами: м. Донецьк, 
вул. Савченко, буд. 11, кв. 30, та м. Донецьк, просп. Кремлівський, буд. 19, підозрюється в добровільній учас-
ті громадянином України в незаконних збройних, воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупо-
ваній території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, та 
у вчиненні державної зради, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, 
територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній, інформаційній безпе-
ці України: переході на бік ворога в період збройного конфлікту, вчиненого в умовах воєнного стану, тобто у 
скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

  
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК СОРОКІНА І. І.

Громадянин України Сорокін Іван Іванович, 05.03.1978 року народження, проживаючий за адресами: м. До-
нецьк, вул. Савченко, буд. 11, кв. 30 та м. Донецьк, просп. Кремлівський, буд. 19.

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, 13 грудня 2022 року о 09.00 год., 14 груд-
ня 2022 року о 10.00 год., 15 грудня 2022 року об 11.00 год. Вам необхідно з’явитися в каб. № 309 слід-
чого відділу УСБУ в Тернопільській області до слідчого в ОВС Дуди Степана Степановича, за адре-
сою: м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 21, тел. (0352) 279-216, для участі у проведенні слід-
чих та процесуальних дій, зокрема, допиту у якості підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 22022210000000108 від 30.11.2022, за підозрою Сорокіна І. І. у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 7 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 111 КК України.

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

Начальник слідчого відділу Володимир ШУЛЯК

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викли-
кає бвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
баченних ч. 7 ст. 111-1 КК України Василенка Олексія Савелійовича, 
27.11.1959 року народження, уродженця с. Рогове, Новопсковсько-
го району, Луганської області, зареєстрованого за адресою: смт Біло-
луцьк вул. Сонячна, будинок 1, Старобільського району Луганської об-
ласті, викликають у судове засідання, яке відбудеться 14 грудня 2022 
року об 11 год. 45 хв. в залі судових засідань Тернопільського міськра-
йонного суду за адресою: вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му 
поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Василенка Олексія Савелійовича у су-
дове засідання, оголошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Петро ГУМЕННИЙ

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Личаківський районний суд м. Львова викликає Медведчука Вікто-

ра Володимировича, 07.08.1954 р.н., уродженця с. Почет, Абанського 
району, Красноярського краю, РРФСР, громадянина України, останнє 
відоме місце проживання: вул. Медвинська, 24, м. Київ, у спеціальне 
підготовче судове засідання у кримінальному провадженні про обвину-
вачення Медведчука Віктора Володимировича, у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15, 
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 348 Кримінального кодексу України, яке відбудеть-
ся в приміщені суду 13.12.2022 р. та 14.12.2022 р. о 10 год. 30 хв.,  за 
адресою: м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, каб. 9, під головуванням суд-
ді Жовніра Г. Б.

 У разі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 323 КПК України судо-
вий розгляд може здійснюватися за відсутності обвинуваченого. У ра-
зі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК У СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ

Печерський районний суд м. Києва викликає Мірошниченка 
В’ячеслава Сергійовича, 28.07.1975 року народження, (який зареєстро-
ваний за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, провулок Мінський, 6) 
обвинуваченого у кримінальному провадженні № 12022000000000693 
від 25.07.2022 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК Укра-
їни, у судове засідання, призначене на 11:00 год. 14 грудня 2022 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що 
посвідчує особу. Судове засідання у кримінальному провадженні відбу-
деться в приміщенні Печерського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Володимирська, 15.

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.

Суддя Світлана ГРЕЧАНА

Повідомлення  про завершення досудового розслідування  
у кримінальному провадженні за підозрою Лєонова В. С.

м. Харків                        07 грудня 2022 року

Лєонов Володимир Сергійович, 06.05.1981 р.н., громадянин України, на підставі ст. ст. 
36, 135, 290 КПК України, Вам у кримінальному провадженні № 62022170020001047 від 
18.11.2022 повідомляється про завершення досудового розслідування у вказаному кри-
мінальному провадженні. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Лєонова Володимира Сергійовича, 06.05.1981 р.н., місце реєстрації: вулиця Чоботар-
ська, будинок 37/39 кв. 3, місто Вовчанськ, Чугуївський район, Харківська область, від-
повідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитись 13.12.2022, 14.12.2022 
о 10 год. 00 хв. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіаль-
ного управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розта-
шованого за адресою: вулиця Євгена Котляра, 7, місто Харків (каб. № 6)  для ознайом-
лення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження та отримання обви-
нувального акта.

Повідомлення
Адмінколегією Північного MTB АМКУ прийнято Рішення від 

13.10.2022 № 60/34-р/к у справі № 62/60/70-рп/к.20, яким дії TOB «ФОР-
МА» (24733144) та TOB «ІБК «УКРБУД» (40106298) визнано порушен-
ням ЗЕК, передбаченого п. 1 ст.50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист еко-
номічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгодже-
них дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

З детальним текстом Рішення можна ознайомитись на офіційному 
веб-сайті Північного MTB АМКУ за посиланням https://northmtv.amcu.
gov.ua/npas/informaciya-pro-rishennya-vid-13102022-6034-rk-u-spravi-
626070-rpk20-shchodo-toy-formata-tov-ibk-ukrbud.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного су-

ду м. Києва 13.10.2022 надано дозвіл на здійснення спеціаль-

ного досудового розслідування у кримінальному проваджен-

ні № 12022100000000690 стосовно Крошкіна Олексія Ігоровича, 

05.11.1998 року народження, підозрюваного у вчиненні кримі-

нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК Укра-

їни. 

Обвинувачена Козьменко Н. Л., 08.08.1979 року народження, 
зареєстрована за адресою: Луганська область, Сватівський ра-
йон, м. Сватове, вул. Макарова, 36.

Вам необхідно з’явитися на 16 год. 00 хв. 20.12.2022 до Ужго-
родського міськрайонного суду (суддя Сарай А. І.) м. Ужгород, 
вул. Загорська, 53, для проведення судового засідання у кримі-
нальному провадженні №22022130000000149, за ознаками вчи-
нення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У разі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 323 КПК Украї-
ни судовий розгляд може здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного су-

ду м. Києва 13.10.2022 надано дозвіл на здійснення спеціаль-

ного досудового розслідування у кримінальному провадженні  

№ 12022100000000690 стосовно Токмакова Олексія Олексійо-

вича, 06.08.1995 року народження, підозрюваного у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК 

України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Гарцева Дмитра Анатолійовича, 01.02.1989  року народження, відповідно до ст. 42, 111, 112, 276-278 КПК Укра-

їни, повідомляю, що у кримінальному провадженні № 22019050000000144, внесеному до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань 03.07.2019, стосовно Вас 07.12.2022 складене письмове повідомлення про підозру в умисних 
діях, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановле-
ного Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 110 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 

З моменту публікації даного повідомлення Ви є підозрюваним у зазначеному кримінальному провадженні.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ГАРЦЕВА Д. А.
Гарцев Дмитро Анатолійович, 01.02.1989 року народження, який на теперішній час перебуває на тимчасово 

окупованій території м. Донецьк Донецької області, останнє відоме місце реєстрації: Російська Федерація, Мос-
ковська область, м. Одинцово-10, вул. Заозерна, буд. 23, кв. 20, актуальне місце проживання якого не встанов-
лено, на підставі ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 13.12.2022 в період часу з 09:00 
до 12:00, до службового кабінету Донецької обласної прокуратури, до слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дисло-
кацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юсти-
ції Прудських В.В. (номер телефону +38093-789-33-97), за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. 
Боброва, буд. 32, для вручення повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 22019050000000144, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 14.12.2022, 15.12.2022 та 16.12.2022 в період часу з 09:00 до 12:00 для до-
питу в якості підозрюваного та проведення інших процесуальних дій. 

Після опублікування оголошення в пресі підозрюваний вважається повідомленим про дату, час та місце ви-
клику.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Шмельова Дмитра Володимировича, 07.11.1981 року народження, відповідно до ст. 42, 111, 112, 276-278 КПК 

України, повідомляю, що у кримінальному провадженні № 22019050000000144, внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань 03.07.2019, стосовно Вас 07.12.2022 складене письмове повідомлення про підозру в 
умисних діях, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, 
встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 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 

З моменту публікації даного повідомлення Ви є підозрюваним у зазначеному кримінальному провадженні.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ШМЕЛЬОВА Д. А.
Шмельов Дмитро Володимирович, 07.11.1981 року народження, який на теперішній час перебуває на тим-

часово окупованій території м. Донецьк Донецької області, останнє відоме місце реєстрації: Російська Федера-
ція, м. Ростов-на-Дону, Кіровський район, вул. Філімоновська, буд. 281, кв. 19, актуальне місце проживання яко-
го не встановлено, на підставі ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 13.12.2022 в пері-
од часу з 09:00 до 12:00, до службового кабінету Донецької обласної прокуратури, до слідчого в ОВС СВ 2 управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшо-
го лейтенанта юстиції Прудських В.В. (номер телефону +38093-789-33-97), за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 32, для вручення повідомлення про підозру у кримінальному провадженні 
№ 22019050000000144, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2019, за ознаками кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 14.12.2022, 15.12.2022 та 16.12.2022 в період часу з 09:00 до 12:00 для до-
питу в якості підозрюваного та проведення інших процесуальних дій. 

Після опублікування оголошення в пресі підозрюваний вважається повідомленим про дату, час та місце ви-
клику.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Буслава Андрія Анатолійовича, 23.02.1966 року народження, 
в якості обвинуваченого в судове засідання по кримінальному провадженню №42014080400000012, внесеному 
до ЄРДР 23.09.2014 року за обвинуваченням Буслава А. А. у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 191 КК України та Ібрагимову Ф. А. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, яке призначено на 14 год. 00 хв. 14 грудня 2022 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваченого Буслава Андрія Анатолійовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

Суддя О. В. Мєлєшак

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 10 годині 
30 хвилин 16 грудня 2022 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, обви-
нувачену Стебівко Олену Іванівну, 23.05.1966 р.н., в рамках кримінального провадження № 42016000000002742, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 жовтня 2016 року, за ознаками вчинення кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

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

Суддя Є. В. Сидоров
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2..+3 +1..+6 Черкаська -1..+4 +4..+9
Житомирська -2..+3 0..+5 Кіровоградська 0..+5 +5..+10
Чернігівська -2..+3 +1..+6 Полтавська -1..+4 +4..+9
Сумська -2..+3 +2..+7 Дніпропетровська 0..+5 +5..+10
Закарпатська -1..+4 +4..+9 Одеська +2..+7 +8..+13
Рівненська -2..+3 0..+5 Миколаївська +1..+6 +8..+13
Львівська -1..+4 +1..+6 Херсонська +1..+6 +8..+13
Івано-Франківська -1..+4 +1..+6 Запорізька +1..+6 +7..+12
Волинська -2..+3 0..+5 Харківська -2..+3 +1..+6
Хмельницька -2..+3 +1..+6 Донецька -1..+4 +2..+7
Чернівецька -1..+4 +1..+6 Луганська -2..+3 +1..+6
Тернопільська -2..+3 +1..+6 Крим +3..+8 +12..+17
Вінницька -1..+4 +3..+8 Київ 0..+2 +2..+4

Укргiдрометцентр

сніг

У зв’язку із відкриттям спадкової справи після померлої 23 жов-

тня 2022 року СЕРГІЄНКО ЛІДІЇ ОЛЕКСІЇВНИ, 28 липня 1960 року на-

родження, спадкоємцю за законом необхідно з’явитись до Покровської 

міської державної нотаріальної контори Дніпропетровської області (Дні-

пропетровська область, м. Покров, вул. Залужного Валерія, 7) у місяч-

ний термін з дня оприлюднення оголошення для вирішення питання 

прийняття спадщини. 

Оголошення про виклик у судове засідання  
обвинуваченого Аверіна Костянтина Євгенійовича

Полтавський районний суд Полтавської області по кримінальній 
справі № 554/2707/17 (провадження №1-кп/545/69/22) викликає об-
винуваченого Аверіна Костянтина Євгенійовича, 22.01.1985 року на-
родження (остання відома адреса проживання: м. Полтава, вул. Сте-
повика, 5), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни у підготовче судове засідання, яке відбудеться 16 грудня 2022 ро-
ку об 11:00 год.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні 
Полтавського районного суду Полтавської області за адресою: 36008, 
м. Полтава, вул. Європейська, 154-А, під головуванням судді Гальчен-
ко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження. 

Повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що о 14 год. 00 хв. 

22.12.2022 року в приміщенні Вінницького міського суду Вінницької об-
ласті за адресою: вул. Грушевського, 17, у м. Вінниці в залі судових за-
сідань № 28 відбудеться підготовче судове засідання у кримінально-
му провадженні за обвинуваченням Іванова Максима Анатолійовича у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Іванов Максим 
Анатолійович, 24.11.1967 р.н., уродженець м. Свердловськ російської 
федерації, робоча адреса якого: вул. Охотний Ряд. буд. 1, у м. Москві, 
російська федерація.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. У разі неможливості з’явитися 
до суду просимо повідомити про причини неможливості прибуття в су-
дове засідання.

Справа розглядатиметься колегіально у складі: головуючого судді 
Романчук Р. В., суддів Бернади С. В., Шлапака Д. О.

Повідомлення про підозру

Відповідно до ст. ст. 42, 111, 112, 276-278 та Глави 11 КПК Укра-
їни повідомляю, що 09.12.2022 у кримінальному провадженні 
№ 12022050000000745, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 07.09.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого 
ч. 3 ст. 111-1 КК України, складено письмове повідомлення про підо-
зру, згідно з яким громадянка України Макаренко Марина Василівна, 
14.11.1977 р.н., обґрунтовано підозрюється в здійсненні пропаганди 
у закладах освіти з метою сприяння здійсненню збройної агресії про-
ти України, встановленню та утвердженню тимчасової окупації части-
ни території України, уникненню відповідальності за здійснення дер-
жавою агресором збройної агресії проти України, а також дії спрямо-
вані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах 
освіти, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 3 ст. 111-1 КК України

Повний текст повідомлення про підозру та повісток про викли-
ки розміщується на вебсайті Офісу Генерального прокурора у роз-
ділі «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 Макаренко М. В.

Макаренко Марина Василівна, 14.11.1977 р.н., останнє відоме міс-
це реєстрації та проживання: Україна, Донецька область, м. Маріуполь, 
пр. Металургів, буд. 96, кв. 36, на підставі ст. ст. 133, 135, 276, 278 
КПК України Вам необхідно з’явитися 13, 14 та 15 грудня 2022 року 
о 09:00 до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріу-
поль Донецької області) Головного управління Служби безпеки Укра-
їни в Донецькій та Луганській областях до старшого слідчого в ОВС 
слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької 
області) Головного управління Служби безпеки України в Донецькій 
та Луганській областях підполковника юстиції Авєріна Павла Євге-
новича за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика,  
буд. 7, каб. 5 (тел.: +380668468331), для вручення повідомлення про 
підозру, допиту в якості підозрюваного та проведення інших проце-
суальних дій у кримінальному провадженні № 12022050000000745, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022, за  
ч. 3 ст. 111-1 КК України.

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

З моменту опублікування оголошення у засобах масової інфор мації 
загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-
сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належ-
ним чином ознайомленим з його змістом.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду 
м. Дніпропетровська від 16.11.2022 надано дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 12022050000000625, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 06.07.2022 стосовно громадянина Павлишина Михайла Во-
лодимировича, 27.11.1980 року народження, який на теперішній час 
перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області, остан-
нє відоме місце реєстрації: Донецька область, Маріупольський район, 
смт Нікольське, вул. Пушкіна, буд. № 111, актуальне місце проживан-
ня якого не встановлено, який підозрюється у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України.

Повний текст ухвали слідчого судді Красногвардійського районного 
суду м. Дніпропетровська про дозвіл на здійснення спеціального досу-
дового розслідування розміщується на вебсайті 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-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА  
про виклик Павлишина М.В. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Павлишин Михайло Володимирович, 27 листопада 
1980 року народження, громадянин України, який на теперішній час 
перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області, остан-
нє відоме місце реєстрації: Донецька область, Маріупольський район, 
смт Нікольське, вул. Пушкіна, буд. № 111, актуальне місце проживання 
якого не встановлено, відповідно до ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК Украї-
ни, Вам необхідно з’явитися 12.12.2022, 13.12.2022, 14.12.2022 з 9 до 
18 години до старшого слідчого СУ Головного управління Національної 
поліції в Донецькій області капітана поліції Ігоря ФОМЕНКА (номер те-
лефону +380508776945) за адресою: Донецька область, м. Покровськ, 
вул. Мандрики, буд. 7, для повідомлення про завершення досудово-
го розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудово-
го розслідування, а також вручення обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 12022050000000625, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 06.07.2022, в якому Ви є підозрюваною у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України.

Разом з тим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчо-
го без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК Украї-
ни, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Після опублікування оголошення в пресі підозрюваний вважається 
повідомленим про дату, час та місце виклику.

Приватний нотаріус Роменського районного нотаріального округу 
Сумської області Кравченко А. В. повідомляє, що після смерті Сірома-
хи Григорія Павловича, громадянина України, 11 лютого 1926 року на-
родження, який помер 09 січня 2022 року в місті Ромни Роменського 
району Сумської області, останнім місцем реєстрації якого було: міс-
то Ромни, вулиця Терновецька, будинок 12, Сумська область, була за-
ведена спадкова справа. Просимо усіх спадкоємців у строк до 01 січ-
ня 2023 року звернутися до нотаріуса за адресою: 42000, місто Ромни, 
вулиця Аптекарська, будинок 1 (офіс нотаріуса), або за телефонами: 
(05448) 5-18-85, 098-556-86-85, 066-430-24-47.

Повідомлення

До уваги товариства з обмеженою відповідальністю «Гаранттранссервіс» 
та товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Сто».

Антимопопольний комітет України 06.10.2022 прийняв рішення  
№ 222-р про залишення рішення адміністративної колегії Полтавсько-
го обласного територіального відділення Антимонопольного комітету 
України від 04.09.2019 № 66/14-р/к у справі № 66-1-50/11-19 без змін.

Текст вказаного рішення Комітету розміщено на офіційному веб-
сайті Комітету https://amcu.gov.ua y розділі «Законодавство — Рішен-
ня АМКУ».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої 
статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

У зв’язку із відкриттям спадкової справи після померлої 12 берез-

ня 2022 року КАМ’ЯНСЬКОЇ НАДІЇ ВАСИЛІВНИ, 29 серпня 1941 року 

народження, спадкоємцю за заповітом необхідно з’явитись до По-

кровської міської державної нотаріальної контори Дніпропетров-

ської області (Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Залужного  

Валерія, 7, у місячний термін з дня оприлюднення оголошення для ви-

рішення питання прийняття спадщини. 

Після смерті Острожко Валентини Петрівни, 07.07.1938 р.н., яка по-
мерла 04 листопада 2022 р., відкрилась спадкова справа. Для встанов-
лення кола спадкоємців, які бажають прийняти спадщину, в тому числі 
які були зареєстровані з померлим на день його смерті, та представни-
ків малолітніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за за-
повітом, всіх спадкоємців прошу звернутись до Карцевої Н. О.,  приват-
ного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу за адре-
сою: 54005, м. Миколаїв, Миколаївська обл., вул. Наваринська, буд. 20, 
кв. 4, тел. 0512471747.

Самойлова Олена Василівна 

Вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим

Київський апеляційний суд повідомляє, що розгляд апеляційної 
скарги захисника Самойлової О. В. — адвоката Вернера М. А. на вирок 
Святошинського районного суду м. Києва від 05 жовтня 2022 року про 
обвинувачення Самойлової Олени Василівни у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, призначено на 
16 лютого 2023 року на 14 год. 30 хв. та відбудеться у приміщенні Київ-
ського апеляційного суду за адресою: вул. Солом’янська, 2-а, м. Київ.

Суддя О. В.Ігнатюк

У провадженні Галицького районного суду м. Львова (головуючий у 
справі суддя Стрельбицькіїй В. В.) знаходиться кримінальне провадження 
про обвинувачення Ткаченка Володимира Ярославовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що судове засідання у даній справі судом призначено на 
14 грудня 2022 року о 10 годині 00 хвилин, 22 грудня 2022 р. об 11:00 у 
приміщенні Галицького районного суду м. Львова за адресою: м. Львів, 
вул. Чоловського, 2 (2 поверх, З кабінет).

Попереджаємо Ткаченка Володимира Ярославовича, 07.07.1980 року 
народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
квартал Ленінського комсомолу, буд. 5, кв. 56, що у випадку Вашої неявки 
у судове засідання на вищевказані дату та час справу буде розглянуто у Ва-
шій відсутності на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Зіпсоване посвідчення громадянки, потерпілої від Чорнобильської 
катастрофи, категорії 3, серії Б №010618 від 18.03.1993 року, видане 
Київською облдержадміністрацією на ім’я Вознюк Наталія Василівна, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет, серія МА, номер 002129 від 27.08.2019 

року на судно ВТ-360S номер S10658UAR-00-38-K, що належить Се-

менюку Володимиру Петровичу, вважати недійсним.
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