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ЮНІСЕФ підставляє плече підтримки багатодітним родинам
МЕМОРАНДУМ. Бажання повер-

нути дітям радість свят об’єднало 
ЮНІСЕФ та Міністерство соціальної 
політики у їхніх зусиллях із надання 
вразливим сім’ям і дітям підтримки 
впродовж різдвяно-новорічного пе-
ріоду.

У межах Меморандуму про спів-
працю ЮНІСЕФ надає грошову допо-
могу на загальну суму $102 мільйо-
ни для 123 тисяч багатодітних родин 

(майже пів мільйона людей), повідо-
мляє пресслужба Мінсоцполітики. 

«Завдяки співпраці Мінсоцполіти-
ки з ЮНІСЕФ 123 тисячі багатодіт-
них сімей і тих, у яких є дитина з ін-
валідністю, отримають від цієї орга-
нізації істотну фінансову допомогу, 
щоб пережити складний зимовий 
період. Ми вдячні Дитячому фонду 
ООН та продовжуємо нашу спільну 
роботу для підтримки родин», — за-

значила міністр соціальної політики 
України Оксана Жолнович.

Перелік отримувачів такої допо-
моги містить сім’ї з чотирма та біль-
ше дітьми, а також родини, які вихо-
вують дітей з інвалідністю.

«Грошова допомога від ЮНІСЕФ  
дасть змогу найбільш вразливим 
сім’ям та дітям в Україні пережи-
ти нинішню складну зиму. Додат-
кові фінансові ресурси дадуть змо-

гу сім’ям придбати найнеобхідні-
ші речі. 70 тисяч шкільних портфе-
лів з канцелярським приладдям, то-
варами для навчання та творчості, 
що роздаватимуть у потязі Укрза-
лізниці, котрий прямує на схід Укра-
їни, — це наш спосіб допомогти ді-
тям, які постраждали від війни, вчи-
тися та розвиватися, а також роз-
важатися, що дуже важливо для їх-
нього психічного здоров’я. Сподіва-

ємося, що бодай на ці святкові дні 
ми зможемо повернути сім’ї до нор-
мального життя попри всю ненор-
мальність ситуації. Грошова допомо-
га та подарунки стануть у пригоді до 
свят, а також подарують надію і щас-
тя дітям, які впродовж останніх деся-
ти місяців майже щоденно потерпа-
ли від вій ни», — сказав голова Пред-
ставництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат  
Шахін.

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ:

«Ми свідомі того, що 
захищаємо не тільки 

себе. Ми захищаємо 
всю Європу від цієї 

навали».

Президент України 
вирушив до США  
з офіційним візитом

АКТУАЛЬНО. Після відвідання передових позицій україн-
ських захисників у Бахмуті Президент України Володимир Зе-
ленський вирушив до Сполучених Штатів Америки з офіційним 
візитом. 

21 грудня у Вашингтоні він зустрінеться із Президентом США 
Джозефом Байденом, з яким обговорить всебічну співпрацю 
двох країн зокрема щодо зміцнення стійкості та обороноздат-
ності України, підтримки її суверенітету й відновлення терито-
ріальної цілісності.

Глава Української держави виступить із промовою на спіль-
ному засіданні двох палат Конгресу США та проведе двосто-
ронні зустрічі, повідомляє офіційне інтернет-представництво 
глави держави.

Докладніше про його перебування у США і теми зустрічей — 
у наступному номері газети.

73 команди 
взяли участь у першому в Україні 

Drone Demo Day, де представили свої 
технологічні розробки для Сил оборони 

нашої держави

ВИКЛИКИ. Розподіл електроенергії між споживачами 
обговорили у вівторок на засіданні Антикризового 
енергетичного штабу під головуванням Прем’єра

Дотримуватися 
принципу 
справедливості  
й рівномірності Секретар Ради національної безпеки і оборони України  

в інтерв’ю «Голосу Америки» про зміну ставлення 
багатьох європейських країн до надання нам допомоги
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ГРИМАСИ ОКУПАЦІЇ

Заступник голови Національного 
комітету Міжнародної ради з 
великих електроенергетичних систем 
CIGRE, віцепрезидент асоціації 
«Укргідроенерго» Юрій Бондаренко 

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

В окупованому Маріуполі 
сучасні потьомкіни повторюють  
історію окозамилювання, 
прирікаючи  містян на зимівлю в 
напівзруйнованих холодних оселях 5 

НАУКА — ДЛЯ ФРОНТУ

Черкаські науковці створили 
унікальну систему, яка на 
великій відстані здатна 
визначати точні координати 
розміщення ворожих озброєнь
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 21 грудня 2022 р. № 1415 

Київ

Деякі питання випуску облігацій внутрішньої 
державної позики з подальшим придбанням 

акцій додаткової емісії приватного 
акціонерного товариства «Українська 

фінансова житлова компанія» у 2022 році
Відповідно до статті 32 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 

рік» Кабінет Міністрів України постановляє: 
1. Міністерству фінансів з метою збільшення статутного капіталу приватно-

го акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» здійсни-
ти до кінця 2022 року випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 
30 000 000 000 гривень із строком погашення п’ять років та ставкою доходу на рівні 
19,5 відсотка річних в обмін на акції додаткової емісії зазначеного товариства. 

2. Затвердити Порядок придбання акцій додаткової емісії приватного акціонер-
ного товариства «Українська фінансова житлова компанія» в обмін на облігації вну-
трішньої державної позики у 2022 році, що додається. 

3. Міністерству економіки здійснити протягом поточного року придбання у дер-
жавну власність акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства «Україн-
ська фінансова житлова компанія» в сумі 30 000 000 000 гривень в обмін на обліга-
ції внутрішньої державної позики. 
 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 21 грудня 2022 р. № 1415

ПОРЯДОК  
придбання акцій додаткової емісії приватного акціонерного  

товариства «Українська фінансова житлова компанія» в обмін  
на облігації внутрішньої державної позики у 2022 році

1. Цей Порядок визначає механізм придбання державою в особі Мінекономіки 
акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства «Українська фінансова 
житлова компанія» (далі — товариство) в обмін на облігації внутрішньої держав-
ної позики.

2. Для придбання акцій додаткової емісії товариства Мінфін випускає та вносить 
до статутного капіталу товариства облігації внутрішньої державної позики на суму, 
що відповідає розміру, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 21 
грудня 2022 р. № 1415 «Деякі питання випуску облігацій внутрішньої державної по-
зики з подальшим придбанням акцій додаткової емісії приватного акціонерного то-
вариства «Українська фінансова житлова компанія» у 2022 році», шляхом їх зараху-
вання на рахунок товариства. 

3. Товариство забезпечує зарахування прав на акції додаткової емісії, зазначе-
ні в пункті 2 цього Порядку, у власність держави в особі Мінекономіки, а Мінфін 
зобов’язується оплатити акції додаткової емісії товариства облігаціями внутрішньої 
державної позики у розмірі, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 
21 грудня 2022 р. № 1415 «Деякі питання випуску облігацій внутрішньої державної 
позики з подальшим придбанням акцій додаткової емісії приватного акціонерного 
товариства «Українська фінансова житлова компанія» у 2022 році». 

4. Мінекономіки відповідно до законодавства вживає заходів до оформлення кор-
поративних прав держави у статутному капіталі товариства та належного управлін-
ня ними. 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 грудня 2022 р. № 1141-р 
Київ

Деякі питання участі України  
у міжнародному  

дослідженні якості освіти PISA-2025
1. Міністерству освіти і науки забезпечити участь України у міжнародному дослі-

дженні якості освіти PISA-2025.
2. Визначити Український центр оцінювання якості освіти відповідальним вико-

навцем за проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA-2025.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 грудня 2022 р. № 1142-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, 

передбачених Міністерству юстиції  
на 2022 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 
у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству юсти-
ції на 2022 рік, перерозподіл видатків загального фонду державного бюджету шля-
хом:

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 3601150 «Забезпечення 
захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордон-
них юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, а також 
забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини» на су-
му 22 200 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 3601070 «Проведення судо-
вої експертизи і розробка методики проведення судових експертиз» на суму 17 000 
тис. гривень;

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 3601020 «Виконання пока-
рань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України» на 
суму 5 200 тис. гривень.

2. Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису дер-
жавного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 грудня 2022 р. № 1143-р 
Київ

Про реорганізацію Луганського державного  
університету внутрішніх справ  

імені Е. О. Дідоренка 
1. Погодитися з пропозицією Міністерства внутрішніх справ щодо реорганізації 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (код 
згідно з ЄДРПОУ 08682387) шляхом приєднання його до Донецького державного уні-
верситету внутрішніх справ (код згідно з ЄДРПОУ 08571423).

Реорганізацію здійснити в межах бюджетних призначень, передбачених зазначе-
ному Міністерству для підготовки кадрів.

2. Взяти до відома, що здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Лу-
ганському державному університеті внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, продо-
вжують навчання в Донецькому державному університеті внутрішніх справ за обра-
ними спеціальностями та джерелами фінансування.

3. Установити, що Донецький державний університет внутрішніх справ є право-
наступником майна, прав та обов’язків Луганського державного університету вну-
трішніх справ імені Е. О. Дідоренка.

4. Міністерству внутрішніх справ здійснити в установленому законодавством по-
рядку заходи, пов’язані з реорганізацією Луганського державного університету вну-
трішніх справ імені Е. О. Дідоренка.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 грудня 2022 р. № 1145-р 
Київ

Про включення індустріального  
парку «Ужгород» до Реєстру індустріальних 

(промислових) парків
1. Включити до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк 

«Ужгород».
2. Взяти до відома, що:
ініціаторами створення індустріального парку «Ужгород» є товариства з обмеже-

ною відповідальністю «Ужбуд» і «Ужстав»;
строк, на який створено індустріальний парк, становить 30 років;
індустріальний парк розміщується на території м. Ужгорода.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 грудня 2022 р. № 1144-р 
Київ

Про виділення коштів для надання 
одноразової грошової допомоги членам 

сімей осіб, які загинули (померли) під час  
участі в антитерористичній операції, 
здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі  
і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, та особам, які стали особами  

з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних  

під час участі в зазначених операції  
та заходах

1. Виділити Міністерству у справах ветеранів 18 327,35 тис. гривень для надан-
ня одноразової грошової допомоги членам сімей двох осіб, які загинули (померли) 
під час участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення націо-
нальної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федера-
ції у Донецькій та Луганській областях, та двадцяти п’яти  особам, які стали особами 
з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних 
під час участі в зазначених операції та заходах.

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

2. Міністерству у справах ветеранів подати до 30 грудня 2022 р. Міністерству еко-
номіки, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про викорис-
тання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 грудня 2022 р. № 1151-р 
Київ

Питання розпорядження майном 
акціонерного товариства  

«Українська залізниця» в умовах  
воєнного стану

Відповідно до статті 121 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 
Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану 
в Україні», пункту 24 плану запровадження та забезпечення заходів здійснення пра-
вового режиму воєнного стану в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 181 «Питання запровадження та забезпе-
чення здійснення заходів правового режиму воєнного стану в Україні» (Офіційний ві-
сник України, 2022 р., № 26, ст. 1394, № 39, ст. 2109), з метою задоволення потреб 
населення деокупованих територій Харківської області в умовах воєнного стану пого-
дитися з пропозицією Харківської обласної військової адміністрації відповідно до рі-
шення регіональної комісії з питань  техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій Харківської області (протокол засідання від 8 грудня 2022 р. № 6) та  рішен-
ня Координаційного штабу з питань деокупованих територій (протокол засідання від 
19 листопада 2022 р.) щодо відчуження шляхом передачі у державну власність Хар-
ківській обласній військовій адміністрації 480,38 куб. метра паливної деревини акціо-
нерним товариством «Українська залізниця» для опалення житлових будинків в осін-
ньо-зимовий період 2022/23 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 грудня 2022 р. № 1152-р 
Київ

Питання діяльності акціонерного товариства 
«Українська залізниця» в умовах воєнного 

стану
Відповідно до статті 121 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 

Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного ста-
ну в Україні», Порядку розпорядження майном акціонерного товариства «Українська 
залізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопа-
да 2017 р. № 1054 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 4, ст. 155; 2019 р., № 69, 
ст. 2422), з метою задоволення потреб Донецької обласної військової адміністрації 
в осінньо-зимовий період в умовах воєнного стану погодитися з пропозицією До-
нецької обласної військової адміністрації відповідно до рішення обласної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької облас-
ті (протокол засідання від 9 грудня 2022 р. № 12) та рішення Координаційного штабу 
з питань деокупованих територій (протокол засідання від 24 листопада 2022 р.) що-
до відчуження шляхом передачі у державну власність Донецькій обласній військовій 
адміністрації печей мобільних металевих (буржуйок) на твердому паливі у загальній 
кількості 600 штук, виготовлених акціонерним товариством «Українська залізниця» 
для користування зазначеною адміністрацією.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 грудня 2022 р. № 1156-р 
Київ

Про передачу цілісних майнових комплексів 
державних закладів професійної 

(професійно-технічної)  
освіти у спільну власність територіальних 

громад Чернівецької області
Передати цілісні майнові комплекси державних закладів професійної (професій-

но-технічної) освіти у спільну власність територіальних громад Чернівецької області 
за переліком згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2022 р. № 1156-р

ПЕРЕЛІК 
цілісних майнових комплексів державних закладів професійної  

(професійно-технічної) освіти, що передаються у спільну власність територіальних 
громад Чернівецької області

Вище професійне училище № 24 м. Заставна Чернівецької області (код згідно з 
ЄДРПОУ 02548972), що розміщене на земельних ділянках площею 0,044; 2,1783; 
5,1478; 6,5854; 21,2925 і 76,7635 гектара (кадастрові номери 7321510100:03:007:0019; 
7321510100:03:006:0050; 7321510100:03:007:0020; 7321510100:03:005:0007; 
7321510100:03:007:0018 і 7321510100:03:008:0007)

Кельменецький професійний ліцей (код згідно з ЄДРПОУ 05537963), що розмі-
щений на земельних ділянках площею 4,3; 36,71 і 5,17 гектара (кадастрові номери 
7322055100:02:003:0335; 7322055100:02:004:0161 і 7322055100:01:004:0775)

Професійно-технічне училище № 8 (код згідно з ЄДРПОУ 05537957), що 
розміщене на земельній ділянці площею 3,1134 гектара (кадастровий номер 
7310136600:32:002:0040)

Повідомлення про завершення спеціального досудового розслідування

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється громадянин України Базалій 
Андрій Вікторович, 01.03.1988 р.н., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 
буд. 57, гурт. 9, про те, що 22.12.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінально-
му провадженні № 22022230000000427 від 28.09.2022, за підозрою його у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України — завершено.   

Вам, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, як підозрюваному необхід-
но з’явитися 24.12.2022 та 26.12.2022 у період з 9:00 по 17:00, для завершення досудово-
го розслідування, відкриття матеріалів, вручення обвинувального акта з додатками у кри-
мінальному провадженні № 22022230000000427, внесеному до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань 28.09.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК України до СВ УСБУ в Херсонській облас-
ті за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська, 1 або до найближчого територіального під-
розділу 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 відкри-
ти стороні обвинувачення наявні матеріали, які плануєте використовувати як доказ у суді.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального досудового 

розслідування стосовно підозрюваної Сапронової Ольги Василівни
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 20.12.2022 на-

дано дозвіл  на здійснення  спеціального досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 22022050000000929 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань  
25.05.2022 стосовно Сапронової Ольги Василівни, 31.03.1976 року народження, уродженки 
м. Волноваха Донецької області, зареєстрованої за адресою: Донецька область, м. Волнова-
ха, вул. Менделєєва, буд. 21, кв. 45, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК САПРОНОВОЇ О. В.
Громадянка України Сапронова Ольга Василівна, 31.03.1976 року народження, уроджен-

ка м. Волноваха Донецької області, зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Волно-
ваха, вул. Менделєєва, буд. 21, кв. 45, на підставі ст.ст. 133,135, 139 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися в період часу з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. на 26.12.2022, 27.12.2022, 
28.12.2022 до прокурора Великоновосілківського відділу Волноваської окружної прокуратури 
Дзоза А. В. до будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Боброва, 32, для участі у допиті в процесу-
альному статусі підозрюваного та для повідомлення про завершення досудового розслідуван-
ня, відкриття та ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, вручення обвину-
вального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22022050000000929, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2022 за 
ч. 5 ст. 111-1 КК України, передбачені ст. 139 КПК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею 

рішення про здійснення  
спеціального досудового  

розслідування

Ухвалою слідчого суд-
ді Печерського районного суду  
м. Києва від 20.12.2022 (спра-
ва № 757/35894/22-к) надано 
дозвіл на здійснення спеціаль-
ного досудового розслідуван-
ня у кримінальному проваджен-
ні № 62022100120000560 від 
03.11.2022 стосовно підозрюва-
ної Цатурової Тетяни Борисівни, 
10.02.1977 р.н., у вчиненні кри-
мінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 
України.

Слідчий Другого слідчого 
відділу Антон ШКУТА

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ 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 ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського су-

ду Вінницької області від 19.12.2022 (судова справа 
№127/29159/22) надано дозвіл на здійснення спеціально-
го досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22022020000000160 від 07.09.2022 стосовно підозрю-
ваного Табачника Дмитра Володимировича, 26.11.1963 ро-
ку народження, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України. 

Дніпровський апеляційний суд повідомляє, що розгляд кримінального прова-
дження за апеляційною скаргою прокурора на вирок Каховського міськрайонно-
го суду Херсонської області від 27 січня 2022 року у кримінальному провадженні 
№12019230190002459 стосовно Каракая Сергія Олександровича, Бар’єва Віталія 
Павловича, обвинувачених у скоєнні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 3 ст. 187 КК України, відкладено на 11:00 год. 18 січня 2023 року.

Розгляд апеляційної скарги призначено у відкритому судовому засіданні в при-
міщенні Дніпровського апеляційного суду за адресою: вул. Харківська, 13, м. Дні-
про.

У відповідності до ч. 8 ст. 135 КПК України з моменту опублікування повістки 
про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Н. М. Онушко 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Гурульов Андрій Вікторович (Гурулёв Андрей Викторович), 

16.10.1967 року народження, робоча адреса: російська федерація, м. Москва, вул. 
Охотний Ряд, 1, згідно ст. 133, ст. 135 КПК України Вам необхідно з’явитись 27 
грудня 2022 р. о 10 год. до УСБУ у Вінницькій обл. (м. Вінниця, вул. Грушевсько-
го, 27) до слідчого Гуртового С. Б., тел. (0432)599454, для проведення процесуаль-
них дій за Вашою участю, в тому числі: повідомлення про завершення досудово-
го розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вру-
чення копії обвинувального акта, реєстру матеріалів досудового розслідування у  
к/п № 22022020000000205 від 02.11.2022.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ  
у Вінницькій області Сергій ГУРТОВИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ РАНІШЕ ПОВІДОМЛЕНОЇ ПІДОЗРИ
Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-279 та глави 11 КПК України пові-

домляю, що 22.12.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до 
ЄРДР 12.04.2022 за №12022230000000703 за ознаками вчинення кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, 
складено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підо-
зри, згідно з яким Денисюк Іван Юрійович, 25.04.1990 року народжен-
ня, зареєстрований за адресою: селище Дальнє, Нижньосірогозької се-
лищної громади, Генічеського району, Херсонської області підозрюєть-
ся у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконно-
му правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій тери-
торії, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри 
та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного роз-
міщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубри-
ці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального до-
судового розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/
categories/povistki-pro-viklik-tavidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogorozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Денисюк Іван Юрійович, 25.04.1990 року народжен-

ня, зареєстрований за адресою: селище Дальнє, Нижньосірогозької се-
лищної громади, Генічеського району, Херсонської області на підста-
ві ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 26.12.2022 о 
09:00 год., 27.12.2022 о 09:00 год., 28.12.2022 о 09:00 год. до Голов-
ного управління Національної поліції в Херсонській області, розташо-
ваного за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 39а, кабінет 44 до слід-
чого відділу СУ ГУНП в Херсонській області Хоменко Т. В., як підозрю-
ваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні №12022230000000703 
від 12.04.2022 для отримання письмового повідомлення про зміну рані-
ше повідомленої підозри, допиту у якості підозрюваного та здійснення 
інших слідчих та процесуальних дій. 

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 
явки. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 КПК України повідомляю, що ухвалою слід-

чого судді Комунарського районного суду м.Запоріжжя від 20.12.2022 
(справа №333/6179/22) надано дозвіл на здійснення спеціального до-
судового розслідування (in absentia) у кримінальному провадженні 
№62022080010000139 від 05.09.2022 стосовно Білоровського Олега Івано-
вича, 27.06.1984  р.н., який підозрюється у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, та переховується від 
слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Білоровський Олег Іванович, 27.06.1984 року народження, уродженець 

смт. Чернігівка Запорізької області, громадянин України, який зареєстро-
ваний за адресою: Запорізька область, Бердянський район, смт. Чернігів-
ка, вул. Бабенка, 16/54, відповідно до вимог ст. ст. 133, 134, 135 КПК Укра-
їни, на 10 год. 00 хв. 27.12.2022, на 10 год. 00 хв. 28.12.2022, на 10 год. 00 
хв. 29.12.2022 Вам необхідно з’явитись до Запорізької обласної прокура-
тури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а, для участі у прове-
денні допиту в якості підозрюваного, отримання повідомлення про завер-
шення досудового розслідування, відкриття та ознайомлення з матеріала-
ми досудового розслідування, а також вручення обвинувального акта та 
реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 62022080010000139 від 05.09.2022 за ознаками вчинення криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 КК України, а також прове-
дення інших слідчих та процесуальних дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ЗАВЕРШЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Білоровський 
Олег Іванович, 27.06.1984 р.н., про те, що 30.12.2022 спеціальне досудо-
ве розслідування у кримінальному провадженні №62022080010000139 від 
05.09.2022, в якому Вам повідомлено про підозру у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, буде заверше-
но та обвинувальний акт буде спрямовано до суду.

У зв’язку з чим, Ви маєте право на ознайомлення із матеріалами досу-
дового розслідування, для чого необхідно прибути 30.12.2022 до Запорізь-
кої обласної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а, 
а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкриті стороні обви-
нувачення наявні матеріали, які плануєте використовувати, як доказ у суді.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 КПК України повідомляю, що ухва-

лою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 
20.12.2022 (справа №333/6200/22) надано дозвіл на здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування (in absentia) у кримінальному проваджен-
ні №62022080010000142 від 05.09.2022 стосовно Нестеренко Віктора Ми-
колайовича, 26.11.1978 р.н., який підозрюється у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, та переховується 
від слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Нестеренко Віктор Миколайович, 26.11.1978 року народження, уродже-

нець с. Нижній Токмак, Чернігівського району, Запорізької області, грома-
дянин України, який зареєстрований за адресою: Запорізька область, Бер-
дянський район, с. Нижній Токмак, вул. Перемоги, 3, відповідно до вимог 
ст. ст. 133, 134, 135 КПК України, на 10 год. 00 хв. 27.12.2022, на 10 год. 00 
хв. 28.12.2022, на 10 год. 00 хв. 29.12.2022 Вам необхідно з’явитись до За-
порізької обласної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 
29а, для участі у проведенні допиту в якості підозрюваного, отримання по-
відомлення про завершення досудового розслідування, відкриття та озна-
йомлення з матеріалами досудового розслідування, а також вручення об-
винувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні № 62022080010000142 від 05.09.2022 за ознака-
ми вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 КК 
України, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ЗАВЕРШЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Нестеренко Ві-
ктор Миколайович, 26.11.1978 р.н., про те, що 30.12.2022 спеціальне досу-
дове розслідування у кримінальному провадженні №62022080010000142 
від 05.09.2022, в якому Вам повідомлено про підозру у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, буде завер-
шено та обвинувальний акт буде спрямовано до суду.

У зв’язку з чим, Ви маєте право на ознайомлення із матеріалами досу-
дового розслідування, для чого необхідно прибути 30.12.2022 до Запорізь-
кої обласної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а, 
а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкриті стороні обви-
нувачення наявні матеріали, які плануєте використовувати, як доказ у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається Великохацька Карина Ген-

надіївна, 27.06.1996 р.н., зареєстрована за  адресою: вул. Пушкіна, буд. 18, с. Денеж-
никове, Щастинський район, Луганська область, до Щастинської окружної прокуратури 
Луганської області за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Собор-
на, 5а (місце фактичного розташування), 26.12.2022 на 10:00 годин, 27.12.2022 на 10:00 
годин, 28.12.2022 на 10:00 годин для отримання письмового повідомлення про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 Кримінального 
кодексу України, допиту як підозрюваної, проведення інших слідчих та процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 42022132600000101 від 02.11.2022. 

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

Поштова скринька для зв’язку: shchastia2021@ukr.net.
Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні —  

Прокурор Щастинської окружної прокуратури Луганської області Олександр КІБА

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
м. Дніпро                                              22 грудня 2022 року 
Громадянин України Барвінок Артем Миколайович, 02.03.1993 р.н., 

зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Суходольська, буд. 10, 
кв. 159, відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК Укра-
їни Вам повідомляється про підозру в кримінальному провадженні 
№22022130000000313 від 25.07.2022 у добровільному зайнятті гро-
мадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, 
створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого  ч. 7 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Барвінок Артем Миколайович, 02.03.1993 р.н., 

зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Суходольська, буд. 10, 
кв. 159, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального проце-
суального кодексу України вам необхідно з’явитися 26.12.2022 о 10:00 
год., 27.12.2022 о 10:00 год., 28.12.2022 о 10:00 год. до слідчого від-
ділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Доне-
цькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Дніпро, площа Шевченка, 7 (місце фактичного розташування) для 
отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, у 
кримінальному провадженні №22022130000000313 від 25.07.2022, до-
питу в якості підозрюваного, а також проведення інших слідчих та про-
цесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. Поважні 
причини та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 
139 Кримінального процесуального кодексу України.

Повідомлення про здійснення спеціального  
досудового розслідування

Слідчим суддею Центрального районного суду м. Ми-
колаєва постановлено ухвалу від 20.12.2022 про здійснен-
ня спеціального досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні № 12022230000001868 від 21.06.2022 
відносно підозрюваного Круглого Дмитра Георгійовича, 
16.05.1971 року народження, громадянина України, про-
живаючого за адресою: м. Херсон, вул. 295 Стрілецької 
дивізії, 6/9, кв. 37, який підозрюється у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 111-1, ч. 1 
ст. 111-2 КК України.

Повістка про виклик

Підозрюваному Круглому Дмитру Георгійовичу, 
16.05.1971 року народження, громадянину України, про-
живаючому за адресою: м. Херсон, вул. 295 Стрілець-
кої дивізії, 6/9, кв. 37, відповідно вимог ст. ст. 133, 135 
КПК України необхідно з’явитися 26, 27, 28 грудня 2022 
року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. у най-
ближчий територіально розташований підрозділ Служ-
би безпеки України, для участі у слідчих діях у криміналь-
ному провадженні № 12022230000001868 від 21 червня 
2022 року, за підозрою Вас у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 3 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК 
України, та для проведення допиту Вас в якості підозрю-
ваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на 
виклик викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального проце-
суального кодексу України.

 ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Проходенко Сергій Володимирович, 10.11.1960 р.н., на підставі ст. ст. 133, 135 КПК 

України, Вам необхідно з’явитися 28.12.2022, 29.12.2022 та 30.12.2022 о 10 год. 00 хв., 
до слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області Бобуляка Ю. В., р.т. 
(0342)590593, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 15, для проведен-
ня слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 22022090000000003. Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Проходенко Сергей Владимирович, 10.11.1960 г.р., в соответствии со ст.ст. 133, 135 УПК 

Украины, Вам необходимо явиться 28.12.2022, 29.12.2022 та 30.12.2022 в 10 час. 00 мин. 
к следователю по ОВД следственного отдела УСБУ в Ивано-Франковской области Бобуля-
ку Ю. В., р.т. (0342)590593, по адресу: г. Ивано-Франковск, ул. Сахарова, дом. 15, для про-
ведения следственных и процессуальных действий в статусе подозреваемого в уголов-
ном производстве № 22022090000000003. Уважительные причины неявки определены в 
ст. 138 УПК Украины. Последствия неявки указаны в ст. 139 УПК Украины. 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

У провадженні Славутського міськрайонного суду Хмельниць-
кої області перебувають матеріали кримінального провадження  
№ 12022244000000736 від 22.07.2022 за обвинуваченням Волоши-
на Андрія Вікторовича у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 4  
ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку 
спеціального судового провадження.

Враховуючи наведене, Волошин Андрій Вікторович, 16.10.1975 р.н., 
уродженець м. Славута Хмельницької області, зареєстрований за адре-
сою: вул. Здоров’я, 36, м. Славута, Хмельницька обл., викликається в 
судове засідання, яке відбудеться 28.12.2022 року о 14 год. 20 хв. у 
приміщенні Славутського міськрайонного суду Хмельницької області 
(адреса: вул. Я. Мудрого, 48А, м. Славута Хмельницької області), голо-
вуючий суддя Мотонок Т. Я.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Обвинувачений Ресін Володимир Йосипович, 21.02.1936 р.н., від-
повідно до ст.ст. 134, 135, 314 КПК України викликається в судове 
засідання на 10 год. 00 хв. 26 грудня 2022 року до Хмельницького 
міськрайонного суду Хмельницької області (Хмельницька область,  
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203, головуючий суд-
дя Піндрак О. О., судді Антонюк О. В., Морозова І. Ю., конт. тел. (0382) 
76-28-40) для проведення підготовчого судового засідання у кримі-
нальному провадженні № 22022240000000106 від 05.05.2022 про об-
винувачення Ресіна Володимира Йосиповича за ч. 3 ст. 110 КК України. 
Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст. ст. 
138, 139 КПК України. Ухилення від явки на судовий виклик обвинува-
ченим, який перебуває на території держави, визнаної Верховною Ра-
дою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеці-
ального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Обвинувачений Сєнін Володимир Борисович, 17.09.1960 року наро-
дження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 314 КПК України викликається 
в судове засідання на 12 год. 00 хв. 26 грудня 2022 року до Хмель-
ницького міськрайонного суду Хмельницької області (Хмельницька об-
ласть, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203, головую-
чий суддя Піндрак О. О., судді Антонюк О. В., Марцинкевич С. А., конт. 
тел. (0382) 76-28-40) для проведення підготовчого судового засідан-
ня у кримінальному провадженні № 22022240000000124 від 05.05.2022 
про обвинувачення Сєніна Володимира Борисовича за ч. 3 ст. 110 КК 
України. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передба-
чені ст.ст. 138, 139 КПК України. Ухилення від явки на судовий виклик 
обвинуваченим, який перебуває на території держави, визнаної Верхо-
вною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення 
спеціального судового провадження.
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оголошення

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального 

досудового розслідування стосовно підозрюваної Пронькіної Н. О.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 

22.12.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні № 2202200000000000688 від 
14.12.2022 стосовно Пронькіної Наталії Олегівни, 14.12.1987 р.н., уро-
дженки м. Херсон, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою:  
м. Херсон, вул. Ілліча, буд. 66-А, кв. 170, підозрюваної у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
Підозрюваної Пронькіної Н. О. при здійсненні спеціального  

досудового розслідування
Підозрювана Пронькіна Наталія Олегівна, 14.12.1987 р.н., уродженка м. 

Херсон, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: м. Херсон, вул. 
Ілліча, буд. 66-А, кв. 170, у відповідності до ст.ст. 133,135, 297-5 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитись 26.12.2022, 27.12.2022 та 28.12.2022 об 11:00 
до Головного слідчого управління Служби безпеки України за адресою:  
м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33, кабінет 312, для завершення досудо-
вого розслідування, відкриття матеріалів та ознайомлення із ними, отри-
мання обвинувального акта з додатками при здійсненні спеціального досу-
дового розслідування у кримінальному провадженні № 22022000000000688 
від 14.12.2022 в якому Ви є підозрюваною у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 7 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального 

досудового розслідування стосовно підозрюваного Скопика А. В.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 

22.12.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні № 2202200000000000689 від 
14.12.2022 стосовно Скопика Анатолія Вікторовича, 12.08.1976 р.н., уро-
дженця смт Білозерка Білозерського р-ну Херсонської обл., зареєстрова-
ного та фактично проживаючого за адресою: м. Херсон, вул. Покришева, 
буд. 57, корп. 1, кв. 18, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 7 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
Підозрюваного Скопика А. В. при здійсненні спеціального  

досудового розслідування
Підозрюваний Скопик Анатолій Вікторович, 12.08.1976 р.н., уродже-

нець с.м.т. Білозерка Білозерського р-ну Херсонської обл., зареєстро-
ваний та фактично проживаючий за адресою: м. Херсон, вул. Покрише-
ва, буд. 57, корп. 1, кв. 18, у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК 
України, Вам необхідно з’явитись 26.12.2022, 27.12.2022 та 28.12.2022 
об 11:00 до Головного слідчого управління Служби безпеки України за 

адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33, кабінет 312, для завер-
шення досудового розслідування, відкриття матеріалів та ознайомлен-
ня із ними, отримання обвинувального акта з додатками при здійснен-
ні спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22022000000000689 від 14.12.2022, в якому Ви є підозрюваним у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального 

досудового розслідування стосовно підозрюваного Чернишева В. В.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 

22.12.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні № 2202200000000000690 від 
14.12.2022 стосовно Чернишева Василя Васильовича, 17.02.1978 р.н., уро-
дженця м. Херсон, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: 
м. Херсон, пров. Проточний, буд. 29, підозрюваного у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
Підозрюваного Чернишева В. В. при здійсненні спеціального  

досудового розслідування
Підозрюваний Чернишев Василь Васильович, 17.02.1978 р.н., уродже-

нець м. Херсон, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою:  
м. Херсон, пров. Проточний, буд. 29, у відповідності до ст.ст. 133, 135,  
297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 26.12.2022, 27.12.2022, 
28.12.2022 об 11:00 до Головного слідчого управління Служби безпеки 
України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33, кабінет 312, для 
завершення досудового розслідування, відкриття матеріалів та ознайом-
лення із ними, отримання обвинувального акта з додатками при здійснен-
ні спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22022000000000690 від 14.12.2022, в якому Ви є підозрюваним у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального 

досудового розслідування стосовно підозрюваної Білоконь Л. Ф.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 

22.12.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні № 2202200000000000691 від 
14.12.2022 стосовно Білоконь Любові Федорівни, 19.05.1960 р.н., уроджен-
ки Запорізької обл., Великобілозерського р-ну, с. Гюнівка, зареєстрована 
та фактично проживаюча за адресою: м. Херсон, вул. Академіка Тарле, буд. 
4, корп. 2, кв. 116, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
Підозрюваної Білоконь Л. Ф. при здійсненні спеціального  

досудового розслідування
Підозрювана Білоконь Любов Федорівна, 19.05.1960 р.н., уроджен-

ка Запорізької обл., Великобілозерського р-ну, с. Гюнівка, зареєстрова-
на та фактично проживаюча за адресою: м. Херсон, вул. Академіка Тар-
ле, буд. 4, корп. 2, кв. 116, у відповідності до ст.ст. 133,135, 297-5 КПК 
України, Вам необхідно з’явитись 26.12.2022, 27.12.2022, 28.12.2022 
об 11:00 до Головного слідчого управління Служби безпеки України за 
адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33, кабінет 312, для завер-
шення досудового розслідування, відкриття матеріалів та ознайомлен-
ня із ними, отримання обвинувального акта з додатками при здійснен-
ні спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22022000000000691 від 14.12.2022, в якому Ви є підозрюваною у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального 

досудового розслідування стосовно підозрюваного Поліщука А. В.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 

22.12.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні № 2202200000000000692 від 
14.12.2022 стосовно Поліщука Артема Володимировича, 24.05.1985 р.н., 
уродженця Херсонської обл., Білозерського р-ну, смт Білозерка, зареєстро-
ваного та фактично проживаючого за адресою: Херсонська область, Біло-
зерський р-н, с. Томина Балка, вул. Робоча, буд. 32, підозрюваного у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
Підозрюваного Поліщука А. В. при здійсненні спеціального  

досудового розслідування
Підозрюваний Поліщук Артем Володимирович, 24.05.1985 р.н., уродже-

нець Херсонської обл., Білозерського р-ну, смт Білозерка, зареєстрований 
та фактично проживаючий за адресою: Херсонська область, Білозерський 
р-н, с. Томина Балка, вул. Робоча, буд. 32, у відповідності до ст.ст. 133, 
135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 26.12.2022, 27.12.2022 
та 28.12.2022 об 11:00 до Головного слідчого управління Служби безпеки 
України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33, кабінет 312, для 
завершення досудового розслідування, відкриття матеріалів та ознайом-
лення із ними, отримання обвинувального акта з додатками упри здійснен-
ні спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22022000000000692 від 14.12.2022, в якому Ви є підозрюваним у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

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

Оголошення
Кіровський районний суд м. Дніпропетровська викликає в якості обвину-

ваченого Кіященка Максима Вікторовича, 04.04.1983 року народження, що 
проживає за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Олімпійська, 
буд. 73, кв. 58, у підготовче судове засідання по кримінальному проваджен-
ню N62022050030000372 від 07.10.2022 (справа №203/4364/22, провадження  
№ 1-кп/0203/781/2022) за обвинувальним актом, складеним за результатами 
спеціального досудового розслідування, яке відбудеться о 10 годині 00 хви-
лин 27 грудня 2022 р. за адресою: м. Дніпро, пр. ім. Пушкіна, 29, каб. 2, зал №1.

Суддя Л. Л. Шрамко
_________________________________________________________

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по кримі-
нальному провадженню №1-кп/185/798/22, справа №185/10275/22 за обвину-
ваченням Губанова Андрія Миколайовича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 438 КК України. Підготов-
че судове засідання по вказаному кримінальному провадженню призначено за 
адресою: вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград, Дніпропетровська область. Об-
винувачений Губанов Андрій Миколайович викликається для участі в підготов-
чому судовому засіданні, призначеному на 10 січня 2023 року о 13.00 год., у 
приміщенні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, 
який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. 
Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідо-
мленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Юрій МЕЛЬНИК
_________________________________________________________

Юр’ївський районний суд Дніпропетровської області по кримінальному про-
вадженню № 1-кп/0198/24/22, справа № 198/377/22 за обвинуваченням Рого-
вого Миколи Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. Підготовче судове засідання по зазначено-
му кримінальному провадженню призначено за адресою: вул. Центральна, 89, 
смт Юр’ївка, Павлоградський район, Дніпропетровська область. Обвинуваче-
ний Роговий Микола Анатолійович викликається для участі в підготовчому су-
довому засіданні, призначеному на 13 січня 2023 року о 09:00 годині, в примі-
щенні Юр’ївського районного суду Дніпропетровської області, який знаходить-
ся за адресою: Дніпропетровська область, Палоградський район, смт Юр’ївка, 
вул. Центральна, 89.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідо-
мленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

    Суддя Ірина ГАЙДАР
_________________________________________________________

Оголошення про виклик
У відповідності до вимог ст. 134, 135, 323 КПК України Тернівський міський 

суд Дніпропетровської області викликає в підготовче судове засідання Кулигі-
на Олександра Вікторовича, 13.04.1973 року народження, уродженця м. Перво-
майська Луганської області, зареєстрованого за адресою: Луганська область 
Сєвєродонецький район, м. Попасна, вул. Южна, 26/2 (остання відома адре-
са проживання), обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Підготовче судове засідання відбудеть-
ся об 11-00 год. 12.01.2023 року в приміщенні Тернівського міського суду Дні-
пропетровської області за адресою: Дніпропетровська область м. Тернівка, вул. 
Лермонтова, буд. 15-б. Для отримання інформації про стан розгляду справи 
звертайтесь до суду: е-mail: inbox@trm.dp.court.gov.ua.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідо-
мленим про дату, час та місце розгляду справи. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя В. О. Корягін

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення  

спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Киє-

ва Глянь О. С. від 22.12.2022 (справа  № 761/27880/22, провадження  
№ 1-кс/761/15569/2022) надано дозвіл на проведення спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні № 22022000000000651 
від 30.11.2022 відносно підозрюваної Братченко Тетяни Георгіївни, 17 лис-
топада 1949 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваної Братченко Т. Г. 

Підозрювана Братченко Тетяна Георгіївна, 17 листопада 1949 року наро-
дження, зареєстрована за адресою: м. Херсон, проспект 200 річчя Херсо-
на, буд. 8, кв.121, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276, 290-291, 297-5 
Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 
24.12.2022, 26.12.2022 о 09 год. 00 хв. як підозрюваній у кримінальному 
провадженні № 22022000000000651 від 30.11.2022 за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України, 
з метою  допиту Вас як підозрюваної,  отримання повідомлення про завер-
шення досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріала-
ми досудового розслідування до слідчого 2 відділу 3 управління досудово-
го розслідування Головного слідчого управління СБ України Устенка Івана 
Леонідовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При собі необ-
хідно мати документ, який посвідчує особу. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

Громадянин України Кольченко Сергій Віталійович, 20.09.1998 року 
народження, який зареєстрований та проживає за адресою: Луганська 
область, Станично-Луганський район, с. Верхньобогданівка, вул. Моло-
діжна, буд. 8, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінально-
го процесуального кодексу України викликається у кримінальному про-
вадженні №22022130000000608 від 18.10.2022 до слідчого в ОВС 2-го 
відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєро-
донецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях Ярушкевича Сергія Олександровича, за адресою: Дніпропетровська 
область, м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7 на 26.12.2022 о 10:00, на 
27.12.2022 о 10:00, на 28.12.2022 о 10:00 для проведення слідчих та про-
цесуальних дій, для вручення письмового повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 
КК України, для проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазна-
ченому кримінальному провадженні.

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

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

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

ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО  
РОЗСЛІДУВАННЯ ВІДНОСНО АСЛАНОВА Р. Г.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суд м. Києва від 
19.12.2022 (судова справа № 757/36619/22-к) задоволено клопотання сто-
рони обвинувачення та надано дозвіл на здійснення спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні № 62022050030000120 
стосовно підозрюваного Асланова Руслана Геннадійовича, 09.07.1983 
р.н., проживаючого за адресою: Донецька обл., Маріупольський район,  
смт Мангуш, вул. Чкалова, буд. 31, кв. 9, громадянина України.

Старший слідчий Лакомський І. Я.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Асланов Руслан Геннадійович, 09.07.1983 р.н., проживаючий за адре-

сою: Донецька обл., Маріупольський район, смт Мангуш, вул. Чкалова, буд. 
31, кв. 9, у зв’язку з ухваленим судовим рішення про здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 КПК 
України, Вам необхідно з’явитись на 14 год. 00 хв. 29.12.2022 до старшо-
го слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань 
Лакомського Івана Ярославовича за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, 
каб. 306, тел. 044-365-40-00 (вн.№2136) для допиту в якості підозрювано-
го у кримінальному провадженні № 62022050030000120 від 12.03.2022 за 
підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111  КК України.  

Поважні причини неявки на виклик визначенні у статті 138 КПК України.
Наслідки неприбуття підозрюваного на виклик передбачені статтею 139 

КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення  

спеціального досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької облас-

ті від 20.12.2022 (судова справа №127/28987/22) надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні №22022020000000012 від 09.02.2022 стосовно підозрювано-
го Пегішева Олександра Ігоровича, 02.10.1962 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Пегішев Олександр Ігорович, 02.10.1962 року наро-

дження, зареєстрований за адресою:  м. Москва, вул. Академіка Ано-
хіна, буд. 62, кв. 74, згідно ст. 133, ст. 135 КПК України Вам необхідно 
з’явитись 04 січня 2023 р. о 10 год. до УСБУ у Вінницькій обл. (м. Вінниця, 
вул. Грушевського, 27) до слідчого Гуртового С. Б., тел. (0432)599454, 
для проведення процесуальних дій за Вашою участю, в тому числі: по-
відомлення про завершення досудового розслідування, надання до-
ступу до матеріалів досудового розслідування, вручення копії обви-
нувального акта, реєстру матеріалів досудового розслідування у к/п 
№ №22022020000000012 від 09.02.2022.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ  
у Вінницькій області Сергій ГУРТОВИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Дзюба Віктор Вікторович (Дзюба Виктор Викторович), 10.08.1977 року народження, робоча 

адреса: російська федерація, м. Москва, вул. Охотний Ряд, 1, згідно ст. 133, ст. 135 КПК України Вам необхід-
но з’явитись 27 грудня 2022 р. о 10 год. до УСБУ у Вінницькій обл. (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до слід-
чого Гуртового С. Б., тел. (0432)599454, для проведення процесуальних дій за Вашою участю, в тому числі: пові-
домлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, 
вручення копії обвинувального акта, реєстру матеріалів досудового розслідування у к/п № 22022020000000204 
від 02.11.2022.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області Сергій ГУРТОВИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Дімов Олег Дмитрович (Димов Олег Дмитриевич), 08.03.1968 р.н., робоча адреса: російська фе-

дерація, м. Москва, вул. Охотний Ряд, 1, згідно ст. 133, ст. 135 КПК України Вам необхідно з’явитись 27 грудня 
2022 р. о 10 год. до УСБУ у Вінницькій обл. (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до слідчого Гуртового С. Б., тел. 
(0432)599454, для проведення процесуальних дій за Вашою участю, в тому числі: повідомлення про завершення 
досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення копії обвинуваль-
ного акта, реєстру матеріалів досудового розслідування у к/п № 22022020000000206 від 02.11.2022.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області Сергій ГУРТОВИЙ
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення спеціального досудового розслідування 

Відповідно до ст. 290 КПК України повідомляється Пашкевичу Роману Вікторовичу, 29.01.1982 року на-
родження, що спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022232190000109 від 
20.06.2022, в якому йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 5 ст. 111-1 КК України, буде завершено 26.12.2022, а зібрані під час досудового розслідування докази є 
достатніми для складання обвинувального акта. У зв’язку з чим Пашкевич Р. В. має право ознайомитися з ма-
теріалами досудового розслідування 26, 27, 28 грудня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. у при-
міщенні Другого слідчого відділу прокуратури Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Святослава Ріхте-
ра, 2А, за місцем дислокації Каховської окружної прокуратури Херсонської області або у найближчий тери-
торіально розташований орган прокуратури України чи підрозділі Служби безпеки України, а також в поряд-
ку ч. 6 ст. 290 КПК України повинен відкрити стороні обвинувачення наявні матеріали, які планує використо-
вувати, як доказ у суді. 

Повістка про виклик
Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Кримінального процесуального кодексу України Пашкевич Р. В. викли-

кається до Другого слідчого відділу прокуратури Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Святослава Ріх-
тера, 2А, за місцем дислокації Каховської окружної прокуратури Херсонської області або у найближче тери-
торіально розташований орган прокуратури України чи підрозділ Служби безпеки України для ознайомлення 
з матеріалами досудового розслідування.

З матеріалами кримінального провадження Пашкевич Р. В. може ознайомитися 26, 27, 28 грудня 2022 ро-
ку в період часу з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. у приміщенні Другого слідчого відділу прокуратури Одесь-
кої області за адресою: м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 2А, або у найближче територіально розташований 
орган прокуратури України чи підрозділі Служби безпеки України, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК Украї-
ни повинен відкрити стороні обвинувачення наявні матеріали, які планує використовувати як докази у суді.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Повідомляємо про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022220000001536 від 

26.05.2022 за підозрою громадянина РФ Зеленова Євгенія Олександровича, 09.03.1975 р.н., зареєстрованого за адресою: 
Російська Федерація, Володимирська область, м. Муром, вул. Трудова, буд. 45, у вчиненні кримінального правопорушення 
— злочину, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України.

СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Сообщаем о завершении досудебного расследования в уголовном производстве №22022220000001536 от 26.05.2022 по 

подозрению  гражданина РФ Зеленова Евгения Александровича, 09.03.1975 г.р., зарегистрированного по адресу: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, г. Муром, ул. Трудовая, д. 45, в совершении уголовного правонарушения — пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Зеленову Євгенію Олександровичу, 09.03.1975 року народження, громадянину РФ, зареєстрованому за адресою: РФ, Во-

лодимирська область, м. Муром, вул. Трудова, 45, у відповідності до ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
о 10 год. 00 хв. 26.12.2022 до слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 
буд. 2) для виконання вимог ст. 290 КПК України, вручення обвинувального акта та участі у проведенні інших процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 22022220000001536 від 26.05.2022 за ч. 2 ст. 438 КК України. Поважні причини непри-
буття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139, 140 КПК України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
Зеленову Евгению Александровичу, 09.03.1975 года рождения, гражданину РФ, зарегистрированному по адресу: РФ, 

Владимирская область, г. Муром, ул. Трудовая, 45, в соответствии со ст. ст. 133, 135 УПК Украины необходимо явить-
ся в 10 час. 00 мин. 26.12.2022 в следственный отдел Управления СБ Украины в Харьковской области (г. Харьков, ул. Ми-
роносицкая, д. 2) для выполнения требований ст. 290 УПК Украины, вручения обвинительного акта и проведения дру-
гих процессуальных действий в уголовном производстве №22022220000001536 от 26.05.2022 по ч. 2 ст. 438 УК Украины. 
Уважительные причины неприбытия и последствия неприбытия указанны в ст.ст. 138, 139, 140 УПК Украины.

Повідомлення про завершення спеціального досудового розслідування

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється громадянка України Хотієнко 
Людмила Іванівна, 11.12.1984 р.н., зареєстрована за адресою: Херсонська область, м. Ска-
довськ, вул. Шевченка, 60, про те, що спеціальне досудове розслідування у кримінальному 
провадженні № 12022230000001911 від 23.06.2022 за підозрою її у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України — завершено.

Вам, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, як підозрюваній необхідно з’явитися 
25.12.2022 з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., 26.12.2022 з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., 27.12.2022 
з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. для завершення досудового розслідування, відкриття 
матеріалів, вручення обвинувального акта з додатками у кримінальному провадженні № 
12022230000001911, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2022 
за ч. 5 ст. 111-1 КК України до слідчого відділу 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 відкри-
ти стороні обвинувачення наявні матеріали, які плануєте використовувати як доказ у суді.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про зміну підозри 

Повідомляю, що 22.12.2022 у кримінальному провадженні № 42022232190000062 від 
23.04.2022, відповідно до ст. ст. 36, 42, 276, 278, 481 КПК України, складено письмове по-
відомлення про зміну підозри Махньовій Ірині Євгеніївні, 06.11.1969 р.н., у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, тобто добровільному 
зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпоряд-
чих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на 
тимчасово окупованій території.

Повістка про виклик
Підозрюваній Махньовій Ірині Євгеніївні, 06.11.1969 р.н., громадянка України, зареє-

стрована за адресою: Херсонська область, Каховський район,  м. Каховка, вул. Жовтнева, 
буд.3, кв.88, відповідно вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 25, 26 
та 27 грудня 2022 року, в період часу з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. до Каховської окруж-
ної прокуратури за адресою м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 2-А або у найближчий тери-
торіально розташований відділ прокуратури України, для участі у слідчих діях у криміналь-
ному провадженні № 42022232190000062 від 23.04.2022, за підозрою Вас у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, та для проведення допиту в якості підозрю-
ваній. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.

Втрачене посвідчення гро-
мадянина, потерпілого від Чор-
нобильської катастрофи, ка-
тегорії 1 серії А №147897с 
від 22.02.2011р. та вкладка  
№ 651184с від 22.02.2011р., ви-
дане Київською обласною дер-
жавною адміністрацією на ім’я 
Михайленко Марії Степанівни, 
вважати недійсним.

Після смерті Гончарука Анато-
лія Володимировича, 22.03.1947 
р.н., який помер 13.10.2022 р., 
відкрилася спадкова справа. 
Спадкоємцям необхідно звер-
нутися до приватного нотаріуса 
Уманського райнотокругу Чер-
каської обл. Камуз Ю. В. 

Подвійний стимул родини Сеничів 
Юрій МЕДУНИЦЯ, 

офіцер служби зв’язків з 
громадськістю 46 оаембр 

для «Урядового кур’єра»

Житомирщина славна та-
лантами й героями. Сер-

це українського десанту на-
роджує мужніх синів, які ціли-
ми родинами захищають свою 
країну від російських окупан-
тів. Одразу скажемо, що Мико-
ла та Олександр Сеничі — не 
єдині близькі родичі, які прохо-
дять службу в 46 окремій аеро-
мобільній бригаді. Тут існують 
цілі династії: крім батьків і си-
нів, можна зустріти рідних і дво-
юрідних братів, дядьків і племін-
ників тощо.   

До війни батько й син Сени-
чі в різний час працювали на 
залізниці, проходили непро-
стий вишкіл на строковій служ-
бі. Батько Микола Миколайо-
вич пов’язаний з десантом ще 
з 1996-го і з АТО — з 2014 ро-
ку. Його син Олександр строкову 
проходив не будь-де, а в підроз-
ділі Головного управління роз-
відки Міноборони. Тож військо-
ву справу знають не з чуток. Уже 
першого ранку війни Олександр 
почув вибухи, оскільки проживав 
неподалік Бучі й Бородянки, й не 
помилився в своїх припущеннях: 
росія таки розв’язала війну про-
ти нас.  

А вже 25 лютого батько й син 
з’явилися до військкомату. Ра-
зом потрапили до лав Десантно-

штурмових військ. Разом про-
йшли Макарівську операцію пер-
шого етапу російсько-україн-
ської війни. Там уперше букваль-
но обличчям до обличчя зустрі-
лися з ворогом, зрозуміли важ-
ливість грамотного управління 
веденням бойових дій і досі до-
брим словом згадують досвідче-
них командирів. 

У 46 окремій аеромобільній 
бригаді син став гранатометни-
ком, а батько — помічником гра-
натометника. Нині Микола ви-
конує обов’язки головного сер-
жанта аеромобільної роти, а син 
служить на посаді помічника на-
чальника групи планування. Різ-
ні посади, та один батальйон, 
спільні друзі, інтереси ще біль-
ше зблизили родичів, їм вдало-
ся відкрити один в одному нові 
приховані риси характеру. Зго-
дом разом звільняли від окупан-
тів правобережжя Херсонщини, 
де батька було поранено. Та він 
мав подвійний стимул вижити й 
повернутися до свого батальйо-
ну.

Особливості  служби Сени-
чів полягають у тісному спілку-
ванні з особовим складом, що 
зближує людей, зміцнює армій-
ське братерство. Після поранен-
ня батька, після побаченого й 
відчутого спільного для країни 
лиха ще більше почали цінува-
ти свою родину, близьких, а за-
галом і свою Батьківщину, щиро 
зізнаються Сеничі. Про пережи-
те намагаються не згадувати на 

людях, та й переосмислити ще 
належить багато чого.

«Уся служба в ДШВ — це одна 
велика історія, яка пишеться си-
лами наших хлопців», — ділить-
ся досвідом Олександр.

Микола і Олександр пишають-
ся тим, що разом боронять укра-
їнську землю. Після Перемоги їм 
не соромно буде дивитися в очі 

рідним і землякам. Хоча хвилю-
вання нікуди не подінеш… Від 
початку війни вони пліч-о-пліч 
допомагають собі й підлеглим, 
підтримують один одного і твер-
до переконані в нашій спільній 
Перемозі. Бо з такими бойовими 
побратимами і моральним на-
строєм наші воїни не мають аль-
тернативи.

На війні батькові й синові Сеничам вдалося відкрити один в 
одному нові позитивні риси характеру
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