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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО КУЛЕБА:
«Запрошую всіх спортивних 

функціонерів разом 
із президентом МОК 

Томасом Бахом відвідати 
«Альтаїр» і переконатися 

у «спортивній 
нейтральності» росії». 

Торги проходитимуть 
без аукціонів

PROZORRO. Через постійні обстріли рф об’єктів енергетичної 
інфраструктури не всі учасники торгів у системі електронних за-
купівель Prozorro мають змогу брати участь в електронних аук-
ціонах. У зв’язку з цим Кабінет Міністрів України тимчасово, на 
період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протя-
гом 90 днів з дня його припинення або скасування, змінив прави-
ла проведення торгів. Про це йдеться у постанові уряду №1495 
від 30 грудня 2022 року.

«Як відповідь на блекаути ми тимчасово скасували електронні 
аукціони. Відсьогодні всі торги, що будуть оголошені у Prozorro, 
проходитимуть без аукціону. Тобто тендерна пропозиція учасни-
ка остаточна, і виграє той, хто дав найменшу ціну під час по-
дання пропозиції. В умовах відключення живлення та інтерне-
ту не всі учасники мали змогу торгуватися в аукціоні. А рівний 
доступ — ключовий принцип публічних закупівель. Ми повер-
немо аукціони, щойно ситуація стабілізується», — заявила пер-
ший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

698,7 млрд грн
перерахувала до державного бюджету 

Державна податкова служба  
у 2022 році. Це на 46,6 млрд грн більше 

порівняно з показниками 2021-го

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр  
Денис Шмигаль озвучив десять  пріоритетів уряду  
на 2023 рік    

«Усі безперервно  
працюємо, аби цей 
рік став роком нашої 
перемоги»Міністр закордонних справ про аморальність ідеї 

допуску спортсменів рф до міжнародних змагань після 
ракетного удару по льодовій арені у Дружківці
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ВИРОБНИЦТВО

Шотландський українець 
Петро Кормило розповідає, 
як у діаспорі допомагають 
нам наближати перемогу і 
планують відновлення України

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Підприємство «Ферма-Еко», 
на якому розводять равликів, 
розвивається попри воєнний 
стан та істотні виробничі втрати 
під час російської окупації 5 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

У Тернополі відкрили виставку 
різдвяних листівок УПА, 
які виявились актуальними 
для нинішньої боротьби за 
незалежність

Військова освіта трансформується до стандартів НАТО
ОБОРОННА ПОЛІТИКА. Кабі-

нет Міністрів України вніс зміни до 
урядової постанови від 15.12.1997 
№1410 «Про створення єдиної сис-
теми військової освіти» (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 30 грудня 2022 р. №1490), від-
повідно до яких затверджено Кон-
цепцію трансформації системи вій-
ськової освіти, що окреслює наяв-
ну проблематику, основні завдання 
і структуру системи військової осві-

ти, передбачає реалізацію вичерп-
ного переліку завдань і заходів на 
період до 2032 року та моніторинг їх 
виконання.

«Трансформація системи військо-
вої освіти триває і цілком відповідає 
європейському та євроатлантично-
му курсу України. Система військо-
вої освіти змінюється, щоб стати 
якіснішою, більш сумісною з анало-
гами в державах НАТО та ЄС. Пла-
номірно вибудовуючи сучасну мо-

дель військової освіти, ми врахо-
вуємо необхідність дотримання ви-
мог до її якості, професіоналіза-
ції Збройних сил України, організа-
ції централізованої підготовки вій-
ськових фахівців сил оборони в сис-
темі професійної військової освіти», 
— наголосив перший заступник міні-
стра оборони Іван Руснак.

На думку очільника департамен-
ту військової освіти і науки Міністер-
ства оборони Володимира Мірнен-

ка, вже на етапі підготовки потрібно 
скоординовувати спроможності всіх 
складових сил оборони, давати ро-
зуміння, як здійснюється планування 
спільних операцій та прийняття вій-
ськових рішень відповідно до натов-
ських процедур. 

Саме такий підхід дасть змо-
гу забезпечити належний рівень 
операційної взаємодії військо-
вих фахівців під час спільних дій 
у складі об’єднаних органів вій-

ськового управління сил оборони, 
а також набуття достатньої взає-
мосумісності Збройних сил та ін-
ших складових сил оборони з від-
повідними структурами держав 
— членів НАТО, налагодити між-
відомчу координацію підготов-
ки військових фахівців з питань 
оборони, безперервний освітній 
та професійний розвиток військо-
вих фахівців упродовж військової 
кар’єри. 
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Плотні-

кова Володимира Миколайовича, 30.11.1961 р.н., громадяни-
на Російської Федерації, уродженця с. Гусьовка Ольховсько-
го району Сталінградської області, робоча адреса: м. Москва, 
вул. Охотний ряд, 1, як обвинуваченого в кримінальному про-
вадженні № 22022260000000121 від 01.12.2022 року за ч.3  
ст. 110 КК України.

Судове засідання відбудеться 12 січня 2023 року на 14-00 
год. за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, ка-
бінет 5.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинувачено-
го Плотнікова Володимира Миколайовича у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження останній 
вважається належним чином ознайомлений з її змістом.

Суддя О. Г. Літвінова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Півненко 

Валентину Миколаївну, 14.06.1947 року народження, уроджен-
ку м. Петрозаводськ, Карело-Фінської РСР, громадянку РФ, за 
обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України по кримінальній справі  
№ 727/11458/22. 

Судове засідання відбудеться 09.01.2023 року на 10:00 год. 
за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет 
№ 1.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченої 
Півненко Валентини Миколаївни у засобах масової інформації 
загальнодержавної сфери розповсюдження остання вважаєть-
ся належним чином ознайомленою з її змістом.

Суддя Гавалешко П. С.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється процесуаль-

не керівництво у кримінальному провадженні № 42016000000004047 від 21.12.2016 за підо-

зрою Холкіної Ганни Іванівни, 08.09.1981 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, пе-

редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). 

У межах зазначеного кримінального провадження стосовно вказаної особи зібрано достат-

ньо доказів для повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, відкриття матеріалів до-

судового розслідування іншій стороні та вручення обвинувального акта. 

У зв’язку з викладеним, керуючись статтями 110, 279, 290 КПК України, пропонуємо підо-

зрюваній Холкіній Ганні Іванівні, 08.09.1981 р.н., прибути до прокуратури Автономної Республі-

ки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 05-06 січня 2023 року 

(з 09:00 до 18:00) для проведення вказаних процесуальних дій.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Пилипенко Ольгу 

Василівну, 04.01.1966 р.н., громадянку Російської Федерації, уродженку 
м. Орел Орловської області, робоча адреса: м. Москва, вул. Охотний ряд, 
1, як обвинувачену в кримінальному провадженні № 22022260000000120 
від 01.12.2022 року за ч.3 ст. 110 КК України.

Судове засідання відбудеться 12 січня 2023 року на 14-30 год. за 
адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет 5.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченої Пили-
пенко Ольги Василівни у засобах масової інформації загальнодержав-
ної сфери розповсюдження останній вважається належним чином озна-
йомлений з її змістом.

Суддя О. Г. Літвінова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Ісламова Дмитра Ві-

кторовича, 05 грудня 1977 р.н., громадянина Російської Федерації, уродже-
неця м. Кемерово, СРСР, робоча адреса: м. Москва, вул. Охотний ряд, 1, як 
обвинуваченого в кримінальному провадженні № 22022260000000097 від 
09.11.2022 року за ч. 3 ст. 110 КК України.

Судове засідання відбудеться 10 січня 2023 року на 14-30 год. за адре-
сою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет 5.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченого Ісламо-
ва Дмитра Вікторовича у засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження останній вважається належним чином ознайом-
лений з її змістом.

Суддя О. Г. Літвінова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Панкова Миколу Ва-

сильовича, 05.01.1965 року народження, зареєстрованого в РФ, м. Сара-
тов, вул. Гірська Велика, буд. 243/136, кв. 77, обвинуваченого в криміналь-
ному провадженні № 22022260000000131 від 07.12.2022 р. за ч. 3 ст. 110 
КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 12 січня 2023 року об 11:00 го-
дин за адресою: 58001, м. Чернівці вулиця Кафедральна 4 кабінет №12.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченого Панко-
ва Миколи Васильовича в засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження останній вважається належним чином ознайомле-
ним з її змістом.

Суддя Танасійчук Н. М.

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

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 8  

Закону України «Про Службу військового 
капеланства»

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. У частині першій статті 8 Закону України «Про Службу військового капеланства» 

від 30 листопада 2021 року № 1915-IX слова «у навчальному центрі Збройних Сил 
України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України» за-
мінити словами «у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України, 
Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та військових 
навчальних підрозділах закладів вищої освіти».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його публікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим За-

коном:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
13 грудня 2022 року
№ 2845-IX

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 3 січня 2023 р. № 1 
Київ

Про затвердження Положення  
про особливості імпорту електричної енергії 

під час проходження осінньо-зимового 
періоду 2022/23 року в умовах правового 

режиму воєнного стану в Україні
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про особливості імпорту електричної енергії під час 

проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму 
воєнного стану в Україні, що додається. 

2. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, та Міністерству енергетики проводити моніторинг виконання 
Положення, затвердженого пунктом 1 цієї постанови, та його впливу на ринок елек-
тричної енергії і безпеку постачання електричної енергії.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 30 квітня 2023 
року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 3 січня 2023 р. № 1

ПОЛОЖЕННЯ 
про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового 

періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні 
1. З метою забезпечення загального інтересу в електроенергетичній галузі та без-

пеки постачання електричної енергії під час проходження осінньо-зимового пе-
ріоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні учасни-
ки ринку електричної енергії під час здійснення операцій, пов’язаних з імпортом 
електричної енергії, діють у порядку, передбаченому цим Положенням.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі 
України «Про ринок електричної енергії».

3. Це Положення застосовується до таких учасників ринку електричної енергії:
оператор системи передачі;
оператори систем розподілу;
електропостачальники;
споживачі (крім побутових). 
4. До обов’язків учасників ринку електричної енергії належить забезпечення 

безперервності послуги з передачі, розподілу та постачання імпортованої елек-
тричної енергії.

5. Оператор системи передачі зобов’язаний:
1)  під час ініціювання застосування граничних величин споживання електрич-

ної потужності та електроенергії, графіків погодинного відключення електрое-
нергії, обмеження споживання електричної енергії споживачів (крім спеціальних 
графіків аварійних відключень, застосування яких обумовлене необхідністю за-
побігання системній аварії в об’єднаній енергетичній системі України) збільшу-
вати для операторів систем розподілу дозволений обсяг споживання потужності 
та електроенергії на сумарний обсяг придбаної усіма споживачами, які приєднані 
до системи передачі та/або розподілу відповідного оператора системи розподілу, 
імпортованої електричної енергії;

2) відповідно до пункту 7 цього Положення в добі, що передує добі постачан-
ня, зводити та аналізувати за всіма операторами систем розподілу і в розрізі об-
ластей надану електропостачальниками інформацію щодо обсягів імпортованої 
електричної енергії в розрізі операторів систем розподілу;

3) здійснювати диспетчерське управління шляхом надання оперативних ко-
манд та/або розпоряджень операторам систем розподілу на збільшення/змен-
шення споживання потужності електроенергії.

6. Оператор системи розподілу зобов’язаний:

1) за результатами перевірки інформації, наданої електропостачальниками 
відповідно до пункту 7 цього Положення, до 15 години доби, що передує добі по-
стачання, надати оператору системи передачі зведену інформацію у розрізі об-
ластей щодо сумарної потужності споживачів, на яких здійснюватиметься поста-
чання імпортованої електричної енергії, за кожним розрахунковим періодом до-
би постачання. Під час отримання від оператора системи передачі команди на за-
стосування графіків погодинного відключення електроенергії та/або обмеження 
споживання електричної енергії оператор системи розподілу повинен попереди-
ти оператора системи передачі про наявність споживачів, на яких здійснювати-
меться постачання імпортованої електричної енергії, та про величину їх спожи-
вання імпортованої електроенергії і не застосовувати до таких споживачів зазна-
чені графіки;

2) за запитом електропостачальника протягом трьох днів подавати перелік 
споживачів, які мають автоматизовану систему комерційного обліку електричної 
енергії, що забезпечує можливість отримання даних комерційного обліку елек-
тричної енергії в реальному часі, та стосовно яких наявна технічна можливість 
систем розподілу не застосовувати графіки погодинного відключення електро-
енергії, обмеження споживання електричної енергії, графіки обмеження спожи-
вання електричної потужності, графіки аварійного відключення споживачів елек-
тричної енергії у разі постачання імпортованої електричної енергії, а також їх 
фактичне добове споживання електроенергії і максимум споживання електрич-
ної потужності;

3) у разі отримання від електропостачальника повідомлення про наявність за-
боргованості у споживачів імпортованої електричної енергії з її оплати протя-
гом двох днів, що настають за днем отримання такого повідомлення, віднови-
ти до таких споживачів застосування графіків погодинного відключення елек-
троенергії, обмеження споживання електричної потужності, графіки аварійного 
відключення;

4) під час складання та застосування графіків обмеження споживання елек-
тричної енергії, погодинного відключення електроенергії, обмеження споживан-
ня електричної потужності, аварійного відключення на відповідний розрахунко-
вий період повинен враховувати інформацію, отриману від оператора системи 
передачі, та не застосовувати заходи обмеження відбору (крім випадків, перед-
бачених цим підпунктом) щодо споживачів, яким постачається імпортована елек-
трична енергія, у разі обсягу імпортованої електричної енергії більше ніж вели-
чина відбору, яка визначається як більше значення між середнім обсягом відбо-
ру таким споживачем за вересень 2022 року у відповідному розрахунковому пе-
ріоді або середнім обсягом відбору таким споживачем за період 40 діб до доби 
постачання (Д-40) — 10 діб до доби постачання (Д-10) у відповідному розрахун-
ковому періоді за вирахуванням розрахункових періодів, у які оператори систе-
ми розподілу застосовували заходи обмеження відбору щодо такого споживача;

5) вживати заходів до пріоритетного відновлення розподілу електричної енер-
гії  споживачам, що споживають імпортовану електричну енергію після застосу-
вання спеціальних графіків аварійних відключень, спрацювання спеціальної ав-
томатика відключення навантаження або пристроїв автоматичного частотного 
розвантаження.

7. Електропостачальник зобов’язаний у разі здійснення постачання імпортова-
ної  електричної енергії до 13 години доби, що передує добі постачання, надати 
оператору системи передачі інформацію щодо обсягів імпортованої електричної 
енергії в розрізі операторів систем розподілу, областей, а також споживачів, при-
єднаних до мереж оператора системи передачі, а операторам системи розподі-
лу — інформацію щодо необхідного розподілу обсягу імпортованої електричної 
енергії за відповідними споживачами за розрахунковими періодами.

8. Споживач протягом періоду споживання імпортованої електричної енер-
гії зобов’язаний належним чином вживати заходів для зменшення відбору елек-
тричної енергії власними субспоживачами. 

Для споживачів, які мають субспоживачів, оператор системи розподілу дово-
дить інформацію щодо графіків відключень субспоживачів, які повинні бути ви-
конані основним споживачем. Недотримання основним споживачем графіків від-
ключень його субспоживачами є підставою для відновлення до таких споживачів 
застосування графіків погодинного відключення електроенергії, обмеження спо-
живання електричної потужності, графіків аварійних відключень.

9. У разі застосування спеціальних графіків аварійних відключень, спрацюван-
ня спеціальної автоматики відключення навантаження або пристроїв автоматич-
ного частотного розвантаження постачання імпортованої електричної енергії спожи-
вачам може бути припинено.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 3 січня 2023 р. № 2 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 1 березня 2022 р. № 174
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174 «Де-

які питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах 
воєнного стану» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1259, № 26, ст. 1430, 
№ 27, ст. 1497, № 29, ст. 1574, № 31, ст. 1652, № 43, ст. 2331) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 3 січня 2023 р. № 2 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 1 березня 2022 р. № 174
1. У пункті 1 постанови:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
«1. Установити, що на період воєнного стану пропуск через митний кордон Украї-

ни гуманітарної допомоги (у тому числі таких товарів гуманітарної допомоги, як спе-
ціальні засоби індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових 
стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них 

компоненти (тобто підшоломи, амортизатори), що класифікуються у товарній під-
категорії згідно з УКТЗЕД 6506 10 80 00; бронежилети, що класифікуються у товар-
ній підкатегорії згідно з УКТЗЕД 6211 43 90 00), виготовлені відповідно до військо-
вих стандартів, зокрема стандартів НАТО, або військових умов для потреб правоохо-
ронних органів, Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповід-
но до законів України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, 
інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону; нитки 
для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях згідно 
з УКТЗЕД 5402 11 00 00 та 5407 10 00 00; тканини (матеріали) для виготовлення бро-
нежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях згідно з УКТЗЕД 3920 10 89 90, 
3921 90 60 00, 5603 14 10 00, 6914 90 00 00), безпілотні літальні апарати та їх части-
ни цивільного призначення та подвійного використання від донорів (у значенні Зако-
ну України «Про гуманітарну допомогу») здійснюється за місцем перетину митного 
кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, за-
повненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 
без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльнос-
ті та без оформлення гарантійних листів, зазначених у абзаці п’ятому цього пункту.»;

2) абзац шостий після слів «Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації чи підпорядкований підрозділ, визначений нею,» доповнити 
словами «військові адміністрації, утворені відповідно до законодавства»;

3) абзац сьомий після слів «Державній службі спеціального зв’язку та захисту ін-
формації,» доповнити словами «військових адміністраціях, утворених відповідно до 
законодавства».

2. У додатку 2 до постанови:
1) у графі «Код згідно з УКТЗЕД» цифри «8802» замінити цифрами «8806»;
2) у тексті додатка слова «нецивільного призначення» замінити словами «військо-

вого призначення».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 грудня 2022 р. № 1210-р 
Київ

Про внесення змін у додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 30 серпня 2022 р. № 967
Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2022 р.  

№ 967 «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної 
санкційної політики» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 71, ст. 4311) такі зміни:

позицію
«Голова Служби зовнішньої розвідки (за згодою)» 
замінити такою позицією:
«Перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки (за згодою)»;
доповнити додаток такими позиціями:
«Голова НКЦПФР (за згодою)
Радник Офісу Президента України (за згодою)».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 грудня 2022 р. № 1216-р 
Київ

Про утворення державної установи  
«Центр обробки статистичних даних»

Погодитися з пропозицією Державної служби статистики щодо утворення дер-
жавної установи «Центр обробки статистичних даних» з віднесенням її до сфери 
управління зазначеної Служби.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 грудня 2022 р. № 1220-р 
Київ

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

активами, одержаними від корупційних  
та інших злочинів, облігацій  

внутрішньої державної позики  
«Військові облігації» 

Погодити обсяг придбання Національним агентством з питань виявлення, розшу-
ку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за раху-
нок коштів, розміщених на рахунках Агентства у національній валюті, облігацій вну-
трішньої державної позики «Військові облігації» у сумі  372 000 000 (триста сімде-
сят два мільйони) гривень.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудово-
го розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки люд-
ства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, 
із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слід-
чого управління Державного бюро розслідувань Побєднов Олександр Олександрович за по-
годженням з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, 
вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Степанчуком Наза-
ром Йосифовичем, відповідно до ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє 
про зміну підозри Каркіну Андрію Олександровичу, 02.06.1985 року народження, уродженцю 
с. усть-кіран, республіки бурятія рф, зареєстрованому за адресою: рф, республіка бурятія,  
с. усть-кіран, вул. шкільна, 9, який проходить військову службу у 37 окремій гвардійській мо-
тострілецькій донській будапештській червоного прапора ордена червоної зірки бригаді, 36 
загальновійськової армії східного військового округу зс рф (військова частина 69647 с. кях-
та, республіка бурятія рф), військове звання – сержант, особистий номер Ф-043543, та Ду-
бініну Володимиру Миколайовичу, 22.04.1988 року народження, уродженцю с. кяхта, респу-
бліка бурятія рф, який проходить військову службу у 37 окремій гвардійській мотострілець-
кій донській будапештській червоного прапора ордена червоної зірки бригаді, 36 загально-
військової армії східного військового округу зс рф (військова частина 69647 с. кяхта, респу-
бліка бурятія рф), паспорт громадянина рф 81 08 247132, виданий вуфмс росії по республі-
ці бурятія у кяхтинському районі 04.02.2009, військове звання — єфрейтор, особистий но-
мер Ю-810118, у кримінальному провадженні № 62022000000000771 від 23.09.2022 про те, 
що вони підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, 
ч. 1 ст. 438 КК України (жорстоке поводження з цивільним населенням, порушення законів та 
звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких нада-
на Верховною Радою України).

Повний текст повідомлення про зміну підозри Каркіну А. О. та Дубініну В. М., у тому числі 
російською мовою, розміщується на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «По-
вістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за по-
силанням: https://www.gp.gov.ua/ua/pov-v.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Дубінін Володимир Миколайович, 22.04.1988 року народження, відповідно до вимог  

ст. ст. 133, 135-139, 224 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК Украї-
ни) викликається на 11 год. 00 хв. 09, 10, 11 січня 2023 року до старшого слідчого в особли-
во важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових пра-
вопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, 
вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших дер-
жав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслі-
дувань Побєднова Олександра Олександровича за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, 
для проведення допиту в якості підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 438 КК  України, а також проведенні інших процесуальних дій у межах 
кримінального провадження № 62022000000000771 від 23.09.2022.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 УПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за ви-
кликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викли-
ком у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб

Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК Укра-
їни.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Каркін Андрій Олександрович, 02.06.1985 року народження, відповідно до вимог                                     

ст. ст. 133, 135-139, 224 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК Украї-
ни) викликається на 10 год. 00  хв. 09, 10, 11 січня 2023 року до старшого слідчого в особли-
во важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових пра-
вопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, 
вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших дер-
жав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслі-
дувань Побєднова Олександра Олександровича за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, 
для проведення допиту в якості підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 438 КК  України, а також проведенні інших процесуальних дій у межах 
кримінального провадження № 62022000000000771 від 23.09.2022.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 УПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за ви-
кликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викли-
ком у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.

Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК Укра-
їни.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про зміну раніше повідомленої підозри підозрюваному 

Кіму О. І.
Відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 276-278 КПК України, 

громадянин України Кім Олексій Ілліч, 17.03.1971 року наро-
дження, повідомляється, що 30.12.2022 у кримінальному про-
вадженні № 12014050390001232  від 10.07.2014 відносно ньо-
го складено письмове повідомлення про зміну раніше повідо-
мленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3 ст. 289, ч. 1 ст. 258-3, ч.ч. 2, 
3 ст. 146 КК України. З текстом письмового повідомлення про 
зміну раніше повідомленої підозри можна ознайомитись за 
посиланням https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-
viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya.  

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Кіма О. І. 

Підозрюваний Кім Олексій Ілліч, 17.03.1971 року наро-
дження, у відповідності до ст.ст. 133, 135, 137 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 06.01.2023, 07.01.2023 о 10:00 до від-
ділу СУ ГУНП в Донецькій області (службового кабінету № 13 
Покровського РУП ГУНП в Донецькій області за адресою: До-
нецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика, 7), для прове-
дення слідчих та процесуальних дій, для вручення письмо-
вого повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 
187, ч.ч. 1, 3 ст. 289, ч. 1 ст. 258-3, ч.ч. 2, 3 ст. 146 КК України, 
для допиту в якості підозрюваного у зазначеному криміналь-
ному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказа-
ні в ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про підозру Шустову В. О.

Відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 276-278 КПК Укра-
їни, громадянин України Шустов В’ячеслав Олексійович, 
24.01.1975 року народження, повідомляється, що 30.12.2022 
у кримінальному провадженні № 12014050390001232  від 
10.07.2014 відносно нього складено письмове повідомлен-
ня про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 146 
КК України. З текстом письмового повідомлення про підозру 
можна ознайомитись за посиланням https://www.gp.gov.ua/
ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.  

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Шустова В. О. 

Підозрюваний Шустов В’ячеслав Олексійович, 24.01.1975 
року народження, у відповідності до ст.ст. 133, 135, 137 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 06.01.2023, 07.01.2023 об 
11:00 до відділу СУ ГУНП в Донецькій області (службового ка-
бінету № 13 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області за 
адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика, 7), 
для проведення слідчих та процесуальних дій, для вручення 
письмового повідомлення про підозру у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 
ст. 258-3, ч. 3 ст. 146  КК України, для допиту в якості підозрю-
ваного у зазначеному кримінальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказа-
ні в ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про зміну раніше повідомленої підозри підозрюваному  

Ісаєнку О. В.
Відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 276-278 КПК України, 

громадянин України Ісаєнко Олег Вікторович, 26.02.1972 ро-
ку народження, повідомляється, що 30.12.2022 у криміналь-
ному провадженні № 12014050390001232  від 10.07.2014 від-
носно нього складено письмове повідомлення про зміну рані-
ше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 258-3, ч. 
3 ст. 146 КК України. З текстом письмового повідомлення про 
зміну раніше повідомленої підозри можна ознайомитись за 
посиланням https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-
viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya.  

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Ісаєнка О. В.

Підозрюваний Ісаєнко Олег Вікторович, 26.02.1972 року на-
родження, у відповідності до ст.ст. 133, 135, 137 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 06.01.2023, 07.01.2023 о 12:00 
до відділу СУ ГУНП в Донецькій області (службового кабіне-
ту № 13 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області за адре-
сою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика, 7), для 
проведення слідчих та процесуальних дій, для вручення пись-
мового повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 
ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 146 КК України, для 
допиту в якості підозрюваного у зазначеному кримінальному 
провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказа-
ні в ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про зміну раніше повідомленої підозри підозрюваному 

Шейку О. Г.
Відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 276-278 КПК Укра-

їни, громадянин України Шейко Олександр Григорович, 
20.02.1976 року народження, повідомляється, що 30.12.2022 
у кримінальному провадженні № 12014050390001232  від 
10.07.2014 відносно нього складено письмове повідомлення 
про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 
ст. 258-3, ч. 3 ст. 146 КК України. З текстом письмового пові-
домлення про зміну раніше повідомленої підозри можна озна-
йомитись за посиланням https://www.gp.gov.ua/ua/categories/
povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogo-rozsliduvannya.  

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Шейка О. Г.

Підозрюваний Шейко Олександр Григорович, 20.02.1976 
року народження, у відповідності до ст.ст. 133, 135, 137 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 06.01.2023, 07.01.2023 о 
14:00 до відділу СУ ГУНП в Донецькій області (службового ка-
бінету № 13 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області за 
адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика, 7), 
для проведення слідчих та процесуальних дій, для вручення 
письмового повідомлення про зміну раніше повідомленої під-
озри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 146 КК України, 
для допиту в якості підозрюваного у зазначеному криміналь-
ному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказа-
ні в ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
30.12.2022 у кримінальному провадженні №22022080000000102 від 

29.03.2022 складено повідомлення про підозру Пєєвій Катерині Сергі-
ївні, 22.09.2001 р.н., уродженці с. Кам’янка-Дніпровська, громадянці 
України, українці, яка зареєстрована за адресою: Запорізька область,  
м. Запоріжжя, вул. Трегубенко, буд. 19, кім. 278, про те, що вона обґрун-
товано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 5 ст. 111-1 КК України — добровільне зайняття громадяни-
ном України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпоряд-
чих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах 
влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в оку-
паційній адміністрації держави-агресора.

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

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Пєєву Катерину 

Сергіївну, 22.09.2001 р.н., уродженку с. Кам’янка-Дніпровська, грома-
дянка України, українка, яка зареєстрована за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Запоріжжя, вул. Трегубенко, буд. 19, кім. 278, для проведення 
слідчих дій за участю Вас як підозрюваної у кримінальному проваджен-
ні №22022080000000102 від 29.03.2022, на 10 год. 00 хв. 08.01.2023 та 
на 10 год. 00 хв. 09.01.2023 у кабінет № 107 слідчого відділу УСБУ в За-
порізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Слідчий 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області Дарія СИЧ 

Повідомлення про підозру

Повідомляю, що 04.01.2023 у кримінальному провадженні 
№22022230000000060 від 04.04.2022, відповідно до ст.ст. 36, 42, 276, 
278, 481 КПК України, складено письмове повідомлення про підозру 
громадянину України Літвіну Валерію Валерійовичу, 20.02.1964 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 110 КК України.

Повістка про виклик

Підозрюваному Літвіну Валерію Валерійовичу, 20.02.1964 року  
народження, громадянину України, зареєстрованому за адресою:  
м. Херсон, пр-т Адмірала Сенявіна, б. 164-в, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 09 січня 2023 року, 11 січ-
ня 2023 року та 14 січня 2023 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 18 
год. 00 хв. у найближчий територіально розташований підрозділ Служ-
би безпеки України, для участі у слідчих діях у кримінальному прова-
дженні №22022230000000060 від 04.04.2022, за підозрою Вас у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, та для проведення до-
питу підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на 
виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального ко-
дексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про зміну раніше повідомленої підозри підозрюваному  

Кадигробу С. М.
Відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 276-278 КПК України, грома-

дянин України Кадигроб Сергій Миколайович, 08.08.1984 року наро-
дження, повідомляється, що 30.12.2022 у кримінальному провадженні  
№ 12014050390001232  від 10.07.2014 відносно нього складено пись-
мове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1  
ст. 258-3, ч. 3 ст. 146 КК України. З текстом письмового повідомлен-
ня про зміну раніше повідомленої підозри можна ознайомитись за 
посиланням https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-
vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.  

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Кадигроба С. М.

Підозрюваний Кадигроб Сергій Миколайович, 08.08.1984 року наро-
дження, у відповідності до ст.ст. 133, 135, 137 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 06.01.2023, 07.01.2023 о 13:00 до відділу СУ ГУНП в Доне-
цькій області (службового кабінету № 13 Покровського РУП ГУНП в До-
нецькій області за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Ман-
дрика, 7), для проведення слідчих та процесуальних дій, для вручен-
ня письмового повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 3  
ст. 289, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 146 КК України, для допиту в якості підо-
зрюваного у зазначеному кримінальному провадженні.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
03.01.2023 старшим слідчим в особливо важливих справах 1 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управ-

ління Служби безпеки України Радіоновою Анастасією Олександрівною за погодженням із  прокурором третього відділу управління про-
цесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту  протидії злочинам, вчине-
ним в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора Прановим С. В. у кримінальному провадженні № 22022000000000108 
від 21.03.2022 повідомлено про підозру громадянину РФ Делімханову Адаму Султановичу, 25.09.1969 року народження, у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 КК України. Повний текст письмового повідомлення про підо-
зру разом із перекладом на російську мову доступний на сайті Офісу Генерального прокурора у розділі «Повістки про виклик». 

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
03.01.2023 старшим следователем по особо важным делам 1 отдела 3 управления досудебного расследования Главного следственно-

го управления Службы безопасности Украины Радионовой Анастасией Александровной по согласованию с прокурором третьего отдела 
управления процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения Департамента противодей-
ствия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Прановым С. В. в уголовном 
производстве  № 22022000000000108 от 21.03.2022 сообщено о подозрении гражданину РФ Делимханову Адаму Султановичу, 25.09.1969 
года рождения, в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины. Полный 
текст письменного сообщения о подозрении вместе с переводом на русский язык доступен на сайте Офиса Генерального прокурора в раз-
деле «Повестки о вызове». 

Втрачені: паспорт громадянина України, серія АЕ № 395391, виданий Жовтневим 

РВДМУУМВС України в Дніпропетровській області від 05.09.1996 р. (22.01.1980 

р.н.)., тимчасове посвідчення військовозобов’язаного № 2297,видане згідно нака-

зу МОУ № 610 від 21.11.2017, від 29.03.2022 р. та обліково-послужну картку до 

військового квитка, видані на ім’я Борисенка Дмитра Олександровича, вважати  

недійсними.

Втрачений військовий квиток 

на ім’я Торгонський Микола 

Анатолійович СО832426, 

виданий 14.02.2011, 

вважати недійсним.

Розшукуються спадкоємці ШЕВ-
ЧЕНКО КАТЕРИНИ ПЕТРІВНИ, 1949 ро-
ку народження, яка померла 02 берез-
ня 2022 року. Звертатися за адресою: 
03035, м. Київ, вул. Митрополита Лип-
ківського, буд. 40, тел. 044-248-81-96, 
нотаріус Назарчук Н. В.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Молокова О. Г. 

Підозрюваний Молоков Олександр Геннадійович, 27 серпня 1977 року на-
родження, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, Чуваська Респу-
бліка, м. Чебоксари, вул. Герцена, буд. 4, кв. 42, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно 
з’явитися 09.01.2023 о 09 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному про-
вадженні № 42022000000000615 за ознаками вчинення кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручен-
ня копії клопотання про продовження строку досудового розслідування під час 
здійснення досудового розслідування до слідчого 2 відділу 3 управління досу-
дового розслідування Головного слідчого управління СБ України Риженка Во-
лодимира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При со-
бі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

Повестка 
о вызове подозреваемого Молокова А. Г.

Подозреваемый Молоков Александр Геннадиевич, 27 августа 1977 года 
рождения, зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, ул. Герцена, д. 4, кв. 42, в соответствии с требовани-
ями ст.ст. 133, 135, 195-1 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вам 
необходимо явиться 09.01.2023 в 09 час. 00 мин. как подозреваемому в уго-
ловном производстве № 42022000000000615 по признакам совершения уго-
ловного правонарушения, предусмотреного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины, 
с целью вручения копии ходатайства о продлении срока досудебного рассле-
дования при осуществлении досудебного расследования к следователю 2 от-
дела 3 управления досудебного расследования Главного следственного управ-
ления СБ Украины Рыженку Владимиру Анатольевичу, по адресу: г. Киев, ул. 
Владимирская, 33. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность.

Явка обязательна. При неявке без уважительных причин применяются 
меры, предусмотренные ст.ст. 139, 140 Уголовного процессуального кодекса 
Украины: принудительный привод, денежное взыскание.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Реймера О. Г.

Підозрюваний Реймер Олександр Гергардович, 15 червня 1979 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, м. Новосибірськ, 
вул. Орджонікідзе, буд. 47, кв. 77, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 295-1 
Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 
09.01.2023 о 09 год. 15 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні 
№ 42022000000000615 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручення копії кло-
потання про продовження строку досудового розслідування під час здійснен-
ня досудового розслідування до слідчого 2 відділу 3 управління досудового 
розслідування Головного слідчого управління СБ України Риженка Володими-
ра Анатолійовича, 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 захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

Повестка 
о вызове подозреваемого Реймера А. Г.

Подозреваемый Реймер Александр Гергардович, 15 июня 1979 года рожде-
ния, зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, г. Новосибирск, 
ул. Орджоникидзе, дом. 47, кв. 77, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 
135, 295-1 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вам необходимо 
явиться 09.01.2023 о 09 час. 15 мин. как подозреваемому в уголовном произ-
водстве № 42022000000000615 по признакам совершения уголовного право-
нарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины, с целью вру-
чения копии ходатайства о продлении срока досудебного расследования при 
осуществлении досудебного расследования к следователю 2 отдела 3 управ-
ления досудебного расследования Главного следственного управления СБ 
Украины Рыженка Владимира Анатольевича, по адресу: г. Киев, ул. Владимир-
ская, 33. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Явка обязательна. При неявке без уважительных причин применяются 
меры, предусмотренные ст.ст. 139, 140 Уголовного процессуального кодекса 
Украины: принудительный привод, денежное взыскание.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Джуркіна О. С. 

Підозрюваний Джуркін Олексій Сергійович, 28 жовтня 1979 року народжен-
ня, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, 
вул. Земледєльчеська, буд. 5, корп. 2, кв. 559, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно 
з’явитися 09.01.2023 о 09 год. 30 хв. як підозрюваному у кримінальному про-
вадженні № 42022000000000615 за ознаками вчинення кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручен-
ня копії клопотання про продовження строку досудового розслідування під час 
здійснення досудового розслідування до слідчого 2 відділу 3 управління досу-
дового розслідування Головного слідчого управління СБ України Риженка Во-
лодимира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При со-
бі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

Повестка 
о вызове подозреваемого Джуркина А. С.

Подозреваемый Джуркин Алексей Сергеевич, 28 октября 1979 года рож-
дения, зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, ул. Земледельческая, д. 5, корп. 2, кв. 559, в соответствии с требо-
ваниями ст.ст. 133, 135, 295-1 Уголовного процессуального кодекса Украины, 
Вам необходимо явиться 09.01.2023 в 09 час. 30 мин. как подозреваемому 
в уголовном производстве № 42022000000000615 по признакам соверше-
ния уголовного правонарушения, предусмотреного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК 
Украины, с целью вручения копии ходатайства о продлении срока досудебно-
го расследования при осуществлении досудебного расследования к следова-
телю 2 отдела 3 управления досудебного расследования Главного следствен-
ного управления СБ Украины Рыженку Владимиру Анатольевичу, по адресу: г. 
Киев, ул. Владимирская, 33. При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.

Явка обязательна. При неявке без уважительных причин применяются 
меры, предусмотренные ст.ст. 139, 140 Уголовного процессуального кодекса 
Украины: принудительный привод, денежное взыскание.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Кольцова А. В. 

Підозрюваний Кольцов Антон Вікторович, 24 червня 1973 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, м. Череповець, 
просп. Октябрьський, буд. 49, корп. 1, кв. 78, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно 
з’явитися 09.01.2023 о 09 год. 45 хв. як підозрюваному у кримінальному про-
вадженні № 42022000000000615 за ознаками вчинення кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручен-
ня копії клопотання про продовження строку досудового розслідування під час 
здійснення досудового розслідування до слідчого 2 відділу 3 управління досу-
дового розслідування Головного слідчого управління СБ України Риженка Во-
лодимира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При со-
бі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

Повестка 
о вызове подозреваемого Кольцова А. В.

Подозреваемый Кольцов Антон Викторович, 24.06.1973 года рождения, 
зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, г. Череповец, просп. 
Октябрьский, 49, корп. 1, кв. 78, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 
295-1 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вам необходимо явить-
ся 09.01.2023 в 09 час. 45 мин. как подозреваемому в уголовном производ-
стве № 42022000000000615 по признакам совершения уголовного правонару-
шения, предусмотреного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины, с целью вручения 
копии ходатайства о продлении срока досудебного расследования при осу-
ществлении досудебного расследования к следователю 2 отдела 3 управления 
досудебного расследования Главного следственного управления СБ Украины 
Рыженку Владимиру Анатольевичу, по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 33. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Явка обязательна. При неявке без уважительных причин применяются 
меры, предусмотренные ст.ст. 139, 140 Уголовного процессуального кодекса 
Украины: принудительный привод, денежное взыскание.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Москаленка Г. В. 

Підозрюваний Москаленко Григорій Володимирович, 11 грудня 1978 ро-
ку народження, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, м. Красно-
дар, вул. ім. Космонавта Гагаріна, буд. 132, кв. 131, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно 
з’явитися 09.01.2023 о 10 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному про-
вадженні № 42022000000000615 за ознаками вчинення кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручен-
ня копії клопотання про продовження строку досудового розслідування під час 
здійснення досудового розслідування до слідчого 2 відділу 3 управління досу-
дового розслідування Головного слідчого управління СБ України Риженка Во-
лодимира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При со-
бі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

Повестка 
о вызове подозреваемого Москаленко Г. В.

Подозреваемый Москаленко Григорий Владимирович, 11 декабря 1978 года 
рождения, зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, г. Красно-
дар, ул. им. Космонавта Гагарина, д. 132, кв. 131, в соответствии с требовани-
ями ст.ст. 133, 135, 295-1 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вам 
необходимо явиться 09.01.2023 в 10 час. 00 мин. как подозреваемому в уго-
ловном производстве № 42022000000000615 по признакам совершения уго-
ловного правонарушения, предусмотреного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины, 
с целью вручения копии ходатайства о продлении срока досудебного рассле-
дования при осуществлении досудебного расследования к следователю 2 от-
дела 3 управления досудебного расследования Главного следственного управ-
ления СБ Украины Рыженку Владимиру Анатольевичу, по адресу: г. Киев, ул. 
Владимирская, 33. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность.

Явка обязательна. При неявке без уважительных причин применяются 
меры, предусмотренные ст.ст. 139, 140 Уголовного процессуального кодекса 
Украины: принудительный привод, денежное взыскание.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Бусела М. П. 

Підозрюваний Бусел Микита Петрович, 11 грудня 1982 року народжен-
ня, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, 
просп. Юрія Гагаріна, буд. 14, корп. 6, кв. 321, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно 
з’явитися 09.01.2023 о 10 год. 15 хв. як підозрюваному у кримінальному про-
вадженні № 42022000000000615 за ознаками вчинення кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручен-
ня копії клопотання про продовження строку досудового розслідування під час 
здійснення досудового розслідування до слідчого 2 відділу 3 управління досу-
дового розслідування Головного слідчого управління СБ України Риженка Во-
лодимира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При со-
бі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

Повестка 
о вызове подозреваемого Бусела Н. П.

Подозреваемый Бусел Никита Петрович, 11 декабря 1982 года рождения, 
зарегистрированный по адресу: российская федерация, г. Санкт-Петербург, 
просп. Юрия Гагарина, д. 14, корп. 6, кв. 321, в соответствии с требованиями 
ст.ст. 133, 135, 295-1 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вам не-
обходимо явиться 09.01.2023 в 10 час. 15 мин. как подозреваемому в уголов-
ном производстве № 42022000000000615 по признакам совершения уголовно-
го правонарушения, предусмотреного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины, с це-
лью вручения копии ходатайства о продлении срока досудебного расследо-
вания при осуществлении досудебного расследования к следователю 2 отде-
ла 3 управления досудебного расследования Главного следственного управле-
ния СБ Украины Рыженку Владимиру Анатольевичу, по адресу: г. Киев, ул. Вла-
димирская, 33. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность.

Явка обязательна. При неявке без уважительных причин применяются 
меры, предусмотренные ст.ст. 139, 140 Уголовного процессуального кодекса 
Украины: принудительный привод, денежное взыскание.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Балицького Є. В.

Підозрюваний Балицький Євген Віталійович, 10.12.1969 р.н., проживаючий 
за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв Крут, буд. 1, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 295-1 Кримінального процесуального кодексу 
України, Вам необхідно з’явитися 09.01.2023 о 10 год. 30 хв. як підозрювано-
му у кримінальному провадженні № 42022000000000615 за ознаками вчинен-
ня кримінальних правопорушень, передбачених ч. 8 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27 ч. 1  
ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручення копії клопотан-
ня про продовження строку досудового розслідування під час здійснення до-
судового розслідування до Офісу Генерального прокурора за адресою: м. Ки-
їв, вулиця Різницька, 13/15. При собі необхідно мати документ, який посвід-
чує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Швеця О. В.

Підозрюваний Швець Олег Валерійович, 22 вересня 1992 року народжен-
ня, зареєстрований за адресою: Запорізька область, Кам’янсько-Дніпровський 
район, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Шульгіна, 61, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно 
з’явитися 09.01.2023 о 10 год. 45 хв. як підозрюваному у кримінальному про-
вадженні № 42022000000000615 за ознаками вчинення кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою 
вручення копії клопотання про продовження строку досудового розслідуван-
ня під час здійснення досудового розслідування до слідчого 2 відділу 3 управ-
ління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Ри-
женка Володимира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 
33. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Башинського О. В.

Підозрюваний Башинський Олексій Володимирович, 02 вересня 1982 ро-
ку народження, зареєстрований за адресою: Запорізька область, Кам’янсько-
Дніпровський район, с. Велика Знам’янка, вул. Степова, 352, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, Вам 
необхідно з’явитися 09.01.2023 об 11 год. 00 хв. як підозрюваному у криміналь-
ному провадженні № 42022000000000615 за ознаками вчинення кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, 
з метою вручення копії клопотання про продовження строку досудового роз-
слідування під час здійснення досудового розслідування до слідчого 2 відділу 3 
управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ Укра-
їни Риженка Володимира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимир-
ська, 33. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Шевчика А. В. 

Підозрюваний Шевчик Андрій Володимирович, 17 червня 1973 року на-
родження, зареєстрований за адресою: Запорізька область, Кам’янсько-
Дніпровський район, м. Енергодар, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 28, кв. 33, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 295-1 Кримінального процесуального ко-
дексу України, Вам необхідно з’явитися 09.01.2023 об 11 год. 15 хв. як підо-
зрюваному у кримінальному провадженні № 42022000000000615 за ознака-
ми вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 8 ст.111-1, ч. 3  
ст. 27 ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручення копії 
клопотання про продовження строку досудового розслідування під час здій-
снення досудового розслідування до Офісу Генерального прокурора за адре-
сою: м. Київ, вулиця Різницька, 13/15. При собі необхідно мати документ, який 
посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Семиряка Д. О.

Підозрюваний Семиряк Денис Олександрович, 23 червня 1988 року наро-
дження, проживаючий за адресою: АР Крим, Совєтський район, с. Красног-
вардійське, вул. Паркова, 2, кв. 3, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 295-1 
Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 
09.01.2023 об 11 год. 30 хв. як підозрюваному у кримінальному проваджен-
ні № 42022000000000615 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручен-
ня копії клопотання про продовження строку досудового розслідування під час 
здійснення досудового розслідування до слідчого 2 відділу 3 управління досу-
дового розслідування Головного слідчого управління СБ України Риженка Во-
лодимира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При со-
бі необхідно мати документ, який посвідчує особу.

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваної Доросевич С. Л.

Підозрювана Доросевич Світлана Леонідівна, 21 березня 1987 р.н., прожи-
ваюча за адресою: Запорізька область, Кам’янсько-Дніпровський район, м. 
Кам’янка-Дніпровська, вул. Чернишевського, 45, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхід-
но з’явитися 09.01.2023 об 11 год. 45 хв. як підозрюваній у кримінальному про-
вадженні № 42022000000000615 за ознаками вчинення кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою 
вручення копії клопотання про продовження строку досудового розслідуван-
ня під час здійснення досудового розслідування до слідчого 2 відділу 3 управ-
ління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Ри-
женка Володимира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 
33. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Горбунова А. Є.

Підозрюваний Горбунов Андрій Євгенович, 19 лютого 1981 року народжен-
ня, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, просп. Леніна, 
87, кв. 54 відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 295-1 Кримінального процесу-
ального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 09.01.2023 о 12 год. 00 хв. як 
підозрюваному у кримінальному провадженні № 42022000000000615 за озна-
ками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 
ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручення копії клопотання про продо-
вження строку досудового розслідування під час здійснення досудового роз-
слідування до слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Голов-
ного слідчого управління СБ України Риженка Володимира Анатолійовича, за 
адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При собі необхідно мати документ, 
який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваної Оберемок О. В.

Підозрювана Оберемок Олена Володимирівна, 18 вересня 1982 ро-
ку народження, проживаюча за адресою: Запорізька область, Кам’янсько-
Дніпровський район, м. Кам’янка-Дніпровська, пров. Червоний, 35, відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135, 295-1 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни, Вам необхідно з’явитися 09.01.2023 о 12 год. 15 хв. як підозрюваній у кри-
мінальному провадженні № 42022000000000615 за ознаками вчинення кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 
КК України, з метою вручення копії клопотання про продовження строку досу-
дового розслідування під час здійснення досудового розслідування до слідчо-
го 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управ-
ління СБ України Риженка Володимира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. 
Володимирська, 33. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст. ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Горбаня В. І.

Підозрюваний Горбань Валерій Іванович, 17 червня 1974 р.н., зареєстрова-
ний та проживаючий за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, 
с. Костянтинівка, вул. Садова, 83, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 295-1 
Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 
09.01.2023 о 12 год. 30 хв. як підозрюваному в кримінальному провадженні 
№ 42022000000000615 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручен-
ня копії клопотання про продовження строку досудового розслідування під час 
здійснення досудового розслідування до слідчого 2 відділу 3 управління досу-
дового розслідування Головного слідчого управління СБ України Риженка Во-
лодимира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При со-
бі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.
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ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІСТКА 

про виклик підозрюваного Ругайова О. І.
Підозрюваний Ругайов Олександр Іванович, 06 квітня 1963 р.н., зареєстро-

ваний та проживаючий за адресою: Запорізька область, Пологівський район, с. 
Нове, вул. Садова, 10, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 295-1 Кримінального 
процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 09.01.2023 о 12 год. 
45 хв. як підозрюваному в кримінальному провадженні № 42022000000000615 
за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 
111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручення копії клопотання про 
продовження строку досудового розслідування під час здійснення досудово-
го розслідування до слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування 
Головного слідчого управління СБ України Риженка Володимира Анатолійови-
ча, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При собі необхідно мати доку-
мент, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Москаленка В. М.

Підозрюваний Москаленко Володимир Миколайович, 22 січня 1980 р.н., 
зареєстрований та проживаючий за адресою: Херсонська область, с. Велика 
Лепетиха, вул. Маяковського, 1г, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 295-1 
Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 
09.01.2023 о 13 год. 00 хв. як підозрюваному в кримінальному провадженні 
№ 42022000000000615 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручен-
ня копії клопотання про продовження строку досудового розслідування під час 
здійснення досудового розслідування до слідчого 2 відділу 3 управління досу-
дового розслідування Головного слідчого управління СБ України Риженка Во-
лодимира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При со-
бі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Козлова С. І.

Підозрюваний Козлов Сергій Іванович, 07 листопада 1963 р.н., зареєстрова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сорокине, вул. Мікроцентр, 21, кв. 35, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 295-1 Кримінального процесуального ко-
дексу України, Вам необхідно з’явитися 09.01.2023 о 13 год. 15 хв. як підозрю-
ваному у кримінальному провадженні № 42022000000000615 за ознаками вчи-
нення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2,  
ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручення копії клопотання про продо-
вження строку досудового розслідування під час здійснення досудового роз-
слідування до слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Голов-
ного слідчого управління СБ України Риженка Володимира Анатолійовича, за 
адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При собі необхідно мати документ, 
який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Мельникова О. В.

Підозрюваний Мельников Олексій Володимирович, 31 серпня 1972 року на-
родження, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, Краснодарський 
край, Павлівський район, ст. Павлівська, вул. Калініна, 98, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, Вам не-
обхідно з’явитися 09.01.2023 о 13 год. 30 хв. як підозрюваному у криміналь-
ному провадженні № 42022000000000615 за ознаками вчинення кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою 
вручення копії клопотання про продовження строку досудового розслідуван-
ня під час здійснення досудового розслідування до слідчого 2 відділу 3 управ-
ління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Ри-
женка Володимира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 
33. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

Повестка 
о вызове подозреваемого Мельникова А. В.

Подозреваемый Мельников Алексей Владимирович, 31 августа 1972 го-
да рождения, зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, Крас-
нодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Калинина, 98, в соо-
тветствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 276 Уголовного процессуального ко-
декса Украины, Вам необходимо явиться 09.01.2023 в 13 час. 30 мин. как по-
дозреваемому в уголовном производстве № 42022000000000615 по призна-
кам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 
1 ст. 438 УК Украины, с целью вручения копии ходатайства о продлении сро-
ка досудебного расследования при осуществлении досудебного расследова-

ния к следователю 2 отдела 3 управления досудебного расследования Глав-
ного следственного управления СБ Украины Рыженку Владимиру Анатольеви-
чу, по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 33. При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.

Явка обязательна. При неявке без уважительных причин применяются 
меры, предусмотренные ст.ст. 139, 140 Уголовного процессуального кодекса 
Украины: принудительный привод, денежное взыскание.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Узуна С. В.

Підозрюваний Узун Стельян Васильович, 25 березня 1984 року народження, 
зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. 1-ої Кінної Армії, 
17Б, кв. 110, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 295-1 Кримінального процесу-
ального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 09.01.2023 о 13 год. 45 хв. як 
підозрюваному у кримінальному провадженні № 42022000000000615 за озна-
ками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2, 
ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручення копії клопотання про продо-
вження строку досудового розслідування під час здійснення досудового роз-
слідування до слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Голов-
ного слідчого управління СБ України Риженка Володимира Анатолійовича, за 
адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При собі необхідно мати документ, 
який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Шеремета С. С.

Підозрюваний Шеремет Станіслав Сергійович, 21.08.1992 р.н., зареєстро-
ваний та проживаючий за адресою: Херсонська область, Скадовський район,  
с. Михайлівка, вул. Таврійська, 101, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 295-1 
Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 
09.01.2023 о 14 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні 
№ 42022000000000615 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручен-
ня копії клопотання про продовження строку досудового розслідування під час 
здійснення досудового розслідування до слідчого 2 відділу 3 управління досу-
дового розслідування Головного слідчого управління СБ України Риженка Во-
лодимира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При со-
бі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Солонецького П. М. 

Підозрюваний Солонецький Павло Миколайович, 29 березня 1962 року на-
родження, зареєстрований за адресою: Харківська обл., Великобурлуцький 
р-н, смт Вільча, вул. Ярова, буд. 18, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 295-1 
Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 
09.01.2023 о 14 год. 15 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні 
№ 42022000000000615 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручен-
ня копії клопотання про продовження строку досудового розслідування під час 
здійснення досудового розслідування до слідчого 2 відділу 3 управління досу-
дового розслідування Головного слідчого управління СБ України Риженка Во-
лодимира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При со-
бі необхідно мати документ, який посвідчує особу.

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Ковбаси О. О. 

Підозрюваний Ковбаса Олександр Олександрович, 11 жовтня 1975 року на-
родження, зареєстрований за адресою: Харківська обл., Великобурлуцький 
р-н, смт Приколотне, вул. Жовтнева, буд. 24, кв. 38, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно 
з’явитися 09.01.2023 о 14 год. 30 хв. як підозрюваному у кримінальному про-
вадженні № 42022000000000615 за ознаками вчинення кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою 
вручення копії клопотання про продовження строку досудового розслідуван-
ня під час здійснення досудового розслідування до слідчого 2 відділу 3 управ-
ління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Ри-
женка Володимира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 
33. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Пономарьова О. С. 

Підозрюваний Понамарьов Олександр Сергійович, 14 січня 1984 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: Харківська обл., Великобурлуцький р-н, 

смт Приколотне, вул. Лісна, буд. 20А, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 295-1 
Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 
09.01.2023 о 14 год. 45 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні 
№ 42022000000000615 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручен-
ня копії клопотання про продовження строку досудового розслідування під час 
здійснення досудового розслідування до слідчого 2 відділу 3 управління досу-
дового розслідування Головного слідчого управління СБ України Риженка Во-
лодимира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При со-
бі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Ганчева В. К. 

Підозрюваний Ганчев Віталій Костянтинович, 24 травня 1975 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: м. Харків, просп. Тракторобудівників, 
буд. 93, кв. 60, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 295-1 Кримінального про-
цесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 09.01.2023 о 15 год. 00 
хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні № 42022000000000615 за 
ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, 
ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручення ко-
пії клопотання про продовження строку досудового розслідування під час здій-
снення досудового розслідування до слідчого 2 відділу 3 управління досудово-
го розслідування Головного слідчого управління СБ України Риженка Володи-
мира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При собі не-
обхідно мати документ, який посвідчує особу.

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Сальдо В. В.

Підозрюваний Сальдо Володимир Васильович, 12 червня 1956 р.н., зареє-
стрований та проживаючий за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 36, кв. 28, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 295-1 Кримінального процесуального ко-
дексу України, Вам необхідно з’явитися 09.01.2023 о 15 год. 15 хв. як підозрю-
ваному у кримінальному провадженні № 42022000000000615 за ознаками вчи-
нення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 8 ст. 111-1, 
ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручення ко-
пії клопотання про продовження строку досудового розслідування під час здій-
снення досудового розслідування до Офісу Генерального прокурора за адре-
сою: м. Київ, вулиця Різницька, 13/15. При собі необхідно мати документ, який 
посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Пронька Ю. О.

Підозрюваний Пронько Юрій Олександрович, 02.04.1962 р.н., зареєстро-
ваний та проживаючий за адресою: Луганська область, Біловодський район,  
с. Бараниківка, вул. ім. Юрченка, 92, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 295-1 
Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 
09.01.2023 о 15 год. 30 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні 
№ 42022000000000615 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з ме-
тою вручення копії клопотання про продовження строку досудового розслі-
дування під час здійснення досудового розслідування до слідчого 2 відділу 3 
управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ Укра-
їни Риженка Володимира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимир-
ська, 33. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Крутька Є. М.

Підозрюваний Крутько Євгеній Миколайович, 16.07.1974 р.н., зареєстрова-
ний за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Бутове, вул. Пушкіна, 
28, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 295-1 Кримінального процесуального 
кодексу України, Вам необхідно з’явитися 09.01.2023 о 15 год. 45 хв. як підо-
зрюваному у кримінальному провадженні № 42022000000000615 за ознаками 
вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2, 
ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручення копії клопотання про продо-
вження строку досудового розслідування під час здійснення досудового роз-
слідування до слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Голов-
ного слідчого управління СБ України Риженка Володимира Анатолійовича, за 
адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При собі необхідно мати документ, 
який посвідчує особу.

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький                                                29 грудня 2022 року 
Відповідно до ст.ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України Великохацька Карина Геннадіївна, 27.06.1996 р.н., уро-

дженка с. Денежникове Новоайдарського району (нині — Щастинський район)  Луганської області, зареєстрована за 
адресою: вул. Пушкіна, 18, с. Денежникове Новоайдарського району (нині — Щастинський район) Луганської області; 
громадянка України, повідомляється у кримінальному провадженні № 42022132600000101 від 02.11.2022 про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України (добровільне зайняття громадяни-
ном України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території). 

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 посиланням:  
https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається Великохацька Карина Геннадіївна, 27.06.1996 р.н., зареє-

стрована за  адресою: вул. Пушкіна, 18, с. Денежникове Новоайдарського району (нині — Щастинський район) Луган-
ської області, до Щастинської окружної прокуратури Луганської області за адресою: Кіровоградська область, м. Кро-
пивницький, вул. Соборна, 5а (місце фактичного розташування), 09.01.2023 на 10:00 годин, 10.01.2023 на 10:00 годин, 
11.01.2023 на 10:00 годин для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 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
місто Кропивницький                                           30 грудня 2022 року 
Відповідно до ст.ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України Великохацька Марина Геннадіївна, 09.08.1997 р.н., 

уродженка с. Денежникове Новоайдарського району (нині — Щастинський район) Луганської області, зареєстрована 
за адресою: вул. Пушкіна, 18, с.Денежникове Новоайдарського району (нині — Щастинський район) Луганської облас-
ті; громадянка України, повідомляється у кримінальному провадженні №42022132600000102 від 02.11.2022 про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України (добровільне зайняття громадяни-
ном України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території). 

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 посиланням:  
https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається Великохацька Марина Геннадіївна, 09.08.1997 р.н., зареє-

стрована за  адресою: вул. Пушкіна, 18, с. Денежникове Новоайдарського району (нині — Щастинський район) Луган-
ської області, до Щастинської окружної прокуратури Луганської області за адресою: Кіровоградська область, м. Кро-
пивницький, вул. Соборна, 5а (місце фактичного розташування), 09.01.2023 на 10:00 годин, 10.01.2023 на 10:00 годин, 
11.01.2023 на 10:00 годин для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваної, проведення інших слідчих та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 42022132600000102 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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

Громадянин України Крієренко Олександр Валерійович, 14.10.1993 р.н., зареєстрований за адресою: Луганська обл., м. Лу-
ганськ, кв. Солнєчний, буд. 27, кв. 33 ,відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу Укра-
їни викликається у кримінальному провадженні № 22022130000000710 від 29.11.2022 до слідчого 1-го відділення слідчо-
го відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях 
Андрюхова Артема Сергійовича, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7 на 08.01.2023 о 
10:00 год., 09.01.2023 о 10:00 год., 10.01.2023 о 10:00 год., для проведення слідчих та процесуальних дій та вручення письмо-
вого повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1 та ч.2 ст. 110 КК Украї-
ни, а також для допиту в якості підозрюваного, у зазначеному кримінальному провадженні.

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

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

Суворовський районний суд міста Одеса викликає у судове засідання обвинуваченого 
Філіпчука Павла Ігоровича, 05.07.1983 р.н., який мешкає за адресою: Херсонська область,  
м. Каховка, вул. І. Золіна, буд 25, кв. 1З, у кримінальному провадженні № 42022000000000366 
від 06.03.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України, яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин 10 січня 2023 року в 
приміщенні суду за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 68, зал № 2.

Наслідки неприбуття обвинуваченого за викликом суду передбачені ст. 323 КПК України. 
У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України. 
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
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Івано-Франківська 1..+6 +4..+9 Запорізька -2..+3 +2..+7
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Тернопільська 0..+5 +3..+8 Крим -2..+3 +5..+10
Вінницька -2..+3 +4..+9 Київ 0..+2 +5..+7

Укргiдрометцентр

сніг

Київський районний суд м. Полтави викликає Мамона Володимира Сергійо-
вича, 24.04.1993 року народження, (відоме місце проживання: Харківська об-
ласть, Чугуївський район, с. Чкалівське, вулиця Свободи, будинок 7, кварти-
ра 6) як обвинуваченого в судове засідання по кримінальному провадженню 
за №62022170020000457 по обвинуваченню у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України. Підготовче судове засідання 
відбудеться 06 січня 2022 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою:  
м. Полтава, пров. Хорольського, б, каб №5, зал судових засідань №1. У разі не-
явки справу буде розглянуто за Вашої відсутності. 

Суддя Клімова С. В.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

30.12.2022 у кримінальному провадженні №22022080000000102 
від 29.03.2022 складено повідомлення про підозру Шевченку Васи-
лю Олександровичу, 27.09.1984 р.н., громадянину України, який заре-
єстрований за адресою: Запорізька область, м. Кам’янка—Дніпровська,  
вул. Нагорна, буд. 36, про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 
України — добровільне зайняття громадянином України посади в не-
законних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупова-
ній території.

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

Повістка про виклик

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Шевчен-
ка Василя Олександровича, 27.09.1984 р.н., громадянина Украї-
ни, українця, який зареєстрований за адресою: Запорізька область,  
м. Кам’янка—Дніпровська, вул. Нагорна, буд. 36, для проведення слід-
чих дій за участю Вас як підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні №22022080000000102 від 29.03.2022, на 11 год. 15 хв. 08.01.2023 та 
на 11 год. 15 хв. 09.01.2023 у кабінет № 107 слідчого відділу УСБУ в За-
порізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

30.12.2022 у кримінальному провадженні №22022080000000102 від 
29.03.2022 складено повідомлення про підозру Хафізову Рустаму Фа-
атовичу, 18.07.1983 р.н., громадянину України, який зареєстрований за 
адресою: Запорізька область, с. Велика Знам’янка, вул. Бувіна, буд.96, 
про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України – добровіль-
не зайняття громадянином України посади в незаконних правоохорон-
них органах, створених на тимчасово окупованій території.

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

Повістка про виклик

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Хафізова Рус-
тама Фаатовича, 18.07.1983 р.н., громадянина України, який зареє-
стрований за адресою: Запорізька область, с. Велика Знам’янка, вул. 
Бувіна, буд. 96, для проведення слідчих дій за участю Вас як підо-
зрюваного у кримінальному провадженні №22022080000000102 від 
29.03.2022, на 11 год. 00 хв. 08.01.2023 та на 11 год. 00 хв. 09.01.2023 у 
кабінет № 107 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою:  
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

30.12.2022 у кримінальному провадженні №22022080000000102 
від 29.03.2022 складено повідомлення про підозру Фоміну Олексан-
дру Олександровичу, 06.01.1985 р.н., уродженцю м. Кам’янка—Дні-
провська, громадянину України, який зареєстрований за адресою: За-
порізька область, м. Кам’янка—Дніпровська, вул. Гоголя, буд.132, про 
те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України — добровільне 
зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних 
органах, створених на тимчасово окупованій території.

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

Повістка про виклик

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Фоміна Олек-
сандра Олександровича, 06.01.1985 р.н., уродженця м. Кам’янка—
Дніпровська, громадянина України, українця, який зареєстрований за 
адресою: Запорізька область, м. Кам’янка—Дніпровська, вул. Гоголя, 
буд. 132, для проведення слідчих дій за участю Вас як підозрюваного у 
кримінальному провадженні №22022080000000102 від 29.03.2022, на 
10 год. 30 хв. 08.01.2023 та на 10 год. 30 хв. 09.01.2023 у кабінет № 107 
слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Олександрівська, 62.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

30.12.2022 у кримінальному провадженні №22022080000000102 від 
29.03.2022 складено повідомлення про підозру Фоміну Максиму Олек-
сандровичу, 04.03.1981 р.н., уродженцю м. Кам’янка - Дніпровська, 
громадянину України, який зареєстрований за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Кам’янка - Дніпровська, вул. Зоряна, буд.8, про те, що він об-
ґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України – добровільне зайняття грома-
дянином України посади в незаконних правоохоронних органах, ство-
рених на тимчасово окупованій території.

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

Повістка про виклик

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Фоміна Макси-
ма Олександровича, 04.03.1981 р.н., уродженця м. Кам’янка - Дніпров-
ська, громадянина України, українця, який зареєстрований за адре-
сою: Запорізька область, м. Кам’янка - Дніпровська, вул. Зоряна, буд. 
8, для проведення слідчих дій за участю Вас як підозрюваного у кри-
мінальному провадженні №22022080000000102 від 29.03.2022, на 10 
год. 45 хв. 08.01.2023 та на 10 год. 45 хв. 09.01.2023 у кабінет № 107 
слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Олександрівська, 62.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
30.12.2022 у кримінальному провадженні №22022080000000102 від 

29.03.2022 складено повідомлення про підозру Гиріну Віталію Вікто-
ровичу, 03.08.1969 р.н., уродженцю смт Новомиколаївка, громадяни-
ну України, українцю, який зареєстрований за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Кам’янка—Дніпровська, вул. Таврійська, буд. 22, кв. 8, про 
те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України — добровільне 
зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних 
органах, створених на тимчасово окупованій території.

Повний текст повідомлення про підозру розміщу-
ватиметься на веб-сайті Офісу Генерального проку-
рора у рубриці «Повістки про виклик» за посиланням:  
https:// www.gp.gov.ua».

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Гиріна Віталія 

Вікторовича, 03.08.1969 р.н., уродженця смт. Новомиколаївка, грома-
дянина України, українця, який зареєстрований за адресою: Запорізь-
ка область, м. Кам’янка—Дніпровська, вул. Таврійська, буд. 22, кв. 8, 
для проведення слідчих дій за участю Вас як підозрюваного у кримі-
нальному провадженні №22022080000000102 від 29.03.2022, на 10 
год. 00 хв. 08.01.2023 та на 10 год. 00 хв. 09.01.2023 у кабінет № 107 
слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Олександрівська, 62.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається Медве-
дєв Олександр Васильович, 13.03.1984 р.н., на 09.01.2023 о 10:00, 
10.01.2023 о 10:00, 11.01.2022 о 10:00 до слідчого управління Головно-
го управління Національної поліції в Луганській області, за фактичним 
місцерозташуванням за адресою: вул. Перемоги, 113, м. Дніпро (каб. 
27), для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.260 КК України 
у кримінальному провадженні №12022130000000190 від 26.07.2022, 
допиту в якості підозрюваного, проведення інших слідчих та процесу-
альних дій у зазначеному кримінальному провадженні.

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

Акціонерне товариство «Райффайзен Банк», для виконання рішен-
ня Господарського суду Сумської області від 21.05.2018 р. у справі  
№ 920/91/18 про захист порушеного права шляхом звернення на предмет 
іпотеки, звертається до Приватного акціонерного товариства Сумська фір-
ма «Усе для дому» (код ЄДРПОУ 01555007, м. Суми, вул. Харківська, 123) із 
вимогою невідкладно передати у розпорядження АТ «Райффайзен Банк» 
правовстановлюючі документи щодо предмета іпотеки за договором іпоте-
ки від 16.06.2007 р., а саме:

- договір купівлі – продажу державного майна від 09.02.1994 р.;
- свідоцтво на право власності від 21.06.1994 р. реєстраційний № 10;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно (на поточну дату);
- технічний паспорт на нежитлове приміщення – склад № 2.
У випадку відмови від виконання цієї вимоги будуть вжиті заходи для ви-

знання документів такими, що втрачені.
Із усіх питань виконання цієї вимоги необхідно звертатися:
- телефон: 0 800 509 900
- електронна пошта: legal.collection@raiffeisen.ua
- за адресою: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а

Повідомлення про судове засідання  
в кримінальному провадженні 

Кримінальне провадження: 11-сс/991/415/22 
Справа 991/4285/22

Коронський Олексій Ігорович як підозрюваний повідомляєть-
ся про судове засідання, яке відбудеться 09.01.2023 року о 14:00 
у приміщенні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду 
(м. Київ, пров. Хрестовий, 4, зала судового засідання 1, голову-
ючий суддя Калугіна І.О.), з розгляду апеляційної скарги адвока-
та Кулініча В.А., поданої в інтересах Коронського О.І., на ухвалу 
слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.11.2022 ро-
ку про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вар-
тою у кримінальному провадженні № 62019000000000639 від 
11.05.2019 року.

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

Суддя Інна КАЛУГІНА

Януковичу Віктору Федоровичу
04210, м. Київ, вул. Оболонська набережна, 15, корпус 5, квартира 13

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про розгляд провадження

 Печерський районний суд м. Києва повідомляє про розгляд клопотання слідчого першого відді-
лу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 ро-
ках Державного бюро розслідувань Сидоренка Д.О. про обрання запобіжного заходу підозрюваному 
Януковичу Віктору Федоровичу у кримінальному провадженні № 42017000000002014 від 23.06.2017, 
яке призначено на 10 січня 2023 року о 12 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщення Печерського ра-
йонного суду м. Києва, за адресою: вул. Володимирська, 15, м. Київ, 01601, каб. 213, слідчий суд-
дя Підпалий В.В.

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва М-М.К Пилаєва

Втрачено свідоцтво про право власності на самохідне моторне прогулянкове судно Cobra-2150 
(ua4125KV) з двигуном  та лафетом (причіп)  UMS BOAT 8902.4801, д.н.з АА6601ХК на ім’я Ксенофон-
тов Іван Олександрович. У випадку виявлення вищевказаних документів прошу зв’язатися з власни-
ком за номером телефону: +380970001888.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

30.12.2022 у кримінальному провадженні №22022080000000102 від 
29.03.2022 складено повідомлення про підозру Мельниченко Ользі 
Анатоліївні, 31.01.1972 р.н., уродженці м. Кам’янка - Дніпровська, гро-
мадянці України, яка зареєстрована за адресою: Запорізька область, 
м. Кам’янка - Дніпровська, вул. Гоголя, буд. 9, кв.8 про те, що вона об-
ґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України – добровільне зайняття грома-
дянином України посади в незаконних правоохоронних органах, ство-
рених на тимчасово окупованій території.

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

Повістка про виклик

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Мельниченко 
Ольгу Анатоліївну, 31.01.1972 р.н., уродженку м. Кам’янка - Дніпров-
ська, громадянку України, українку, яка зареєстрована за адресою: За-
порізька область, м. Кам’янка - Дніпровська, вул. Гоголя, буд. 9, кв.8, 
для проведення слідчих дій за участю Вас як підозрюваної у кримі-
нальному провадженні №22022080000000102 від 29.03.2022, на 10 
год. 15 хв. 08.01.2023 та на 10 год. 15 хв. 09.01.2023 у кабінет № 107 
слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Олександрівська, 62.
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