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за 1 долар США за 1 євро за 1 злотий за 1 тройську унцію

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО КУЛЕБА:
«Спеціальний трибунал 

дасть змогу притягнути 
до відповідальності 

політичне та військове 
керівництво російської 

федерації за скоєння 
найтяжчого злочину —

злочину агресії». 

ЄС втілюватиме програму 
гуманітарного розмінування

ДОПОМОГА. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зу-
стрічі в Києві подякував високому представникові Євросоюзу, віце-
президентові Європейської комісії Жозепу Боррелю за всебічну до-
помогу ЄС та закликав і надалі посилювати санкційний тиск на росію.

«Ми закликаємо наших європейських партнерів найближчим ча-
сом запровадити десятий пакет санкцій проти росії та внести туди об-
меження проти ядерної галузі рф і державної компанії «росатом». Це 
буде правильне рішення в ситуації, коли російські війська перетвори-
ли Запорізьку АЕС на військову базу та загрожують безпеці всієї Єв-
ропи», — зазначив Денис Шмигаль.

Він подякував ЄС та Жозепу Боррелю за збільшення бюджету Єв-
ропейського фонду миру на 2 мільярди євро і тренувальну місію для 
українських військових на території ЄС. Денис Шмигаль та Жозеп 
Боррель обговорили нову програму з розмінування для України. 

«ЄС втілюватиме програму гуманітарного розмінування на 25 міль-
йонів євро. Це важливий компонент нашого відновлення, який дасть 
змогу повертати нормальне життя в деокуповані від російських теро-
ристів громади», — наголосив Прем’єр.

144,366 млн євро
надійшло у Фонд підтримки енергетики 
України станом на 1 лютого 2023 року. 

Донорами є Німеччина,  
Велика Британія, Іспанія, Австрія, 

Данія, Європейська комісія,  
організації KfW, ERRA та REKK

У ДІАЛОЗІ. Учора відбулися перші в історії нашої держави 
консультації між вітчизняним урядом та Колегією 
Європейської комісії 

Україна просувається 
європейським шляхом

Міністр закордонних справ закликав усіх міжнародних 
партнерів підтримати відповідну резолюцію Генасамблеї 
ООН, яку ініціюватиме Україна
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СУСПІЛЬСТВО

Про внесок Литви у відсіч 
нападу рф, розміщення 
наших громадян та культурну 
співпрацю розповідає посол 
Вальдемарас Сарапінас

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Як українці об’єднуються 
задля допомоги фронту: 
підприємці, громади  
і навіть діти збирають 
кошти для ЗСУ 5 

ПОСТАТІ

Сторічне життя громадської 
діячки і благодійниці з Канади 
Ярослави Татарнюк сповнене 
боротьбою за Україну  
та доброчинністю

Галузі енергетики та захисту довкілля розвиватимемо разом з Австрією
ВЗАЄМОДІЯ. У Києві у присутності 

Президента України Володимира Зе-
ленського та Президента Республіки 
Австрія Александра ван дер Беллена 
підписано документи про взаєморозу-
міння в галузях енергетики та захисту 
довкілля.

Міністр енергетики України Герман 
Галущенко та міністр із питань кліма-
ту, довкілля, енергетики, мобільності, 
інновацій та технологій Австрії Леоно-
ре Гевесслер підписали Меморандум 

про взаєморозуміння щодо започатку-
вання партнерства в галузі енергетич-
ного переходу та відновлюваних дже-
рел енергії. Документ розроблено для 
врегулювання питань з імплементації 
енергетичного переходу та розгортан-
ня відновлюваних джерел енергії.

Меморандум передбачає обмін пе-
редовим досвідом енергетичного пе-
реходу (планування енергетичної сис-
теми, схеми державної підтримки то-
що); запровадження інноваційних тех-

нологій у галузі відновлюваних дже-
рел енергії; управління попитом та 
розвиток розподіленої генерації; при-
скорення розгортання та використан-
ня відновлюваного водню тощо. До-
кументом передбачено можливість 
створення спільної робочої групи, зо-
крема для розв’язання організацій-
них питань та планування подальшої 
співпраці.

Міністр захисту довкілля та природ-
них ресурсів України Руслан Стрілець 

і Леоноре Гевесслер підписали Мемо-
рандум про взаєморозуміння у галу-
зі охорони навколишнього природно-
го середовища. Він створить сприятли-
ві умови для розвитку й налагоджен-
ня двосторонньої співпраці між Украї-
ною та Австрією в екологічній галузі з 
урахуванням актуальних викликів сьо-
годення, спричинених збройними кон-
фліктами, що мають руйнівні наслід-
ки для довкілля, екосистем та здоров’я 
людей.

Меморандум стане поштовхом 
для привернення уваги до питань 
охорони навколишнього природно-
го середовища та сталого викорис-
тання природних ресурсів, що дасть 
змогу розширювати і зміцнювати 
відносини між двома країнами задля 
стримування й пом’якшення впли-
ву на довкілля з урахуванням необ-
хідності своєчасного реагування на 
збройні конфлікти й відновлення піс-
ля них.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль підписали прапори України та Євросоюзу, давши старт спільним консультаціям уряду і Єврокомісії  
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КОРИСНО ЗНАТИ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 276-278 КПК України громадянка України Топчанюк Олена Василівна, 11.06.1994 ро-

ку народження, повідомляється, що 01.02.2023 у кримінальному провадженні №22022080000002189 від 09.11.2022 відносно 
неї складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 
України - добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасо-
во окупованій території. З текстом письмового повідомлення про підозру можна ознайомитися за посиланням https://www.
gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Топчанюк Олена Василівна, 11.06.1994 р.н., повідомляється, що відповідно до вимог ст.ст. 111, 

133-137 КПК України вона викликається 07 та 08 лютого 2023 року на 10год.00хв. у кабінет № 111 УСБУ в Запорізькій облас-
ті за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62, як підозрювана у кримінальному провадженні №22022080000002189 
від 09.11.2022 для допиту та проведення інших слідчих і процесуальних дій. Поважні причини та наслідки неприбуття особи 
на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення спеціального досудового розслідування 

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Фуртат Юрій Миколайович, 
26.01.1958 р.н., про те, що 01.02.2023 спеціальне досудове розслідування у кримінальному про-
вадженні №22023080000000101 від 16.01.2023, за підозрою його у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, — завершено. Підозрюваний має пра-
во на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у період з 09.00 до 18.00 кожного 
дня 03 та 04 січня 2023 року у приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62, 
а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України сторона захисту має відкрити стороні обвинувачення 
наявні матеріали, які планує використовувати як докази у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає підозрюваного Фуртата Юрія Миколайо-

вича, 26.01.1958 р.н., для вручення в порядку ст. 293 КПК України обвинувального акту та реє-
стру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №22023080000000101 
від 16.01.2023, на 09год.00хв. 06.02.2023 у кабінет № 111 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій об-
ласті за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ ДОСУДОВОГО  
РОЗСЛІДУВАННЯ ВІДНОСНО ГОРБАТОВА В. М.

Повідомляємо, що досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №  42022130000000054 від 08.03.2022, 
за підозрою Горбатова Вячеслава Миколайовича, 08.06.1976 року народження (Луган-
ська область, Щастинський р-н, с. Валуйське, вул. Гусинівська, 4-А), у вчиненні  кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України у вчиненні  злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України — завершено.

Відповідно до статей 283, 290 КПК України Ви маєте право на доступ до матеріалів 
досудового розслідування як особисто, так і за допомогою захисника, для чого необ-
хідно прибувати з 1 лютого 2023 року (у робочі дні з 9 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв.) до 
старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Ла-
комського Івана Ярославовича (адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, тел.(044) 365-40-
00 (вн. 2136), електронна пошта: info@dbr.gov.ua) для ознайомлення із матеріалами 
кримінального провадження № 42022130000000054.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Федчук Петро Миколайович, 31 жовтня 
1968 року народження, відповідно до ви-
мог ст. ст. 133, 135, 184 КПК України ви-
кликається 07.02.2023 на 09 год. 30 хв. до 
Державного бюро розслідувань у служ-
бовий кабінет № 517 за адресою: м. Ки-
їв, вул. Борисоглібська, 18, для допиту в 
якості підозрюваного у кримінальному 
провадженні № 12013110070001353 від 
18.02.2013.

Поважні причини та наслідки неприбут-
тя зазначені у ст. ст. 138-139 КПК України. 

Слідчий ДБР М. Балицький

ДО УВАГИ КРЕДИТОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «КБ «ЗЕ-
МЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» повідомляє, що рішенням виконавчої дирекції Фонду від 30 січ-
ня 2023 року № 135 погоджено задоволення вимог кредиторів другої черги та початок задо-
волення вимог кредитора третьої черги Реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «КБ «ЗЕ-
МЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ».

Виплати здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунки кре-
диторів АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» до повного погашення заборгованості.

Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від прода-
жу майна (активів) банку після повного задоволення вимог кредиторів попередньої черги.

Довідкова інформація за телефонами:
• «Гаряча лінія з питань гарантування вкладів фізичних осіб»: 0-800-105-800 (безкоштов-

но зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), (044) 3333-655 (згідно з тари-
фами оператора зв’язку); 

• АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»: (044) 364-82-96, (044) 364- 82-90.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 KПK України Щеголькова Антоніна Анатоліївна, 20.11.1958  року на-

родження, повідомляється, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетров-
ська від 26.01.2023 (справа № 201/702/23) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування (in absentia) у кримінальному провадженні №42022132600000049 від 14.04.2022 стосовно 
Щеголькової А. А., яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3  
ст. 111-1 KK України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ЩЕГОЛЬКОВОЇ А. А.
Щеголькова Антоніна Анатоліївна, 20.11.1958  року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 

135, 137 КПК України викликається на 07.02.2023 на 10:00 годину до Щастинської окружної прокура-
тури Луганської області за фактичним місцерозташуванням за адресою: вул. Соборна, 5 А, м. Кропив-
ницький Кіровоградської області для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України, у кримінальному провадженні 
№42022132600000049 від 14.04.2022, допиту як підозрюваної, повідомлення про завершення досудо-
вого розслідування, надання доступу до матеріалів кримінального провадження і ознайомлення з ни-
ми, отримання обвинувального акта з додатками.

Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст. ст. 138, 139 КПК України.
Електронна пошта для зв’язку: shchastia2021@ukr.net.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про звершення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  

№ 42022132600000049 від 14.04.2022 за підозрою Щегольковій А. А.
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Щеголькова Антоніна Анатоліївна, 

20.11.1958 року народження, про те, що 07.02.2023 спеціальне досудове розслідування у кримінально-
му провадженні № 42022132600000049 від 14.04.2022, в якому Вам повідомлено про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України, буде завершено та обвину-
вальний акт буде спрямовано до суду. У зв’язку з чим, Ви маєте право на ознайомлення з матеріалами 
досудового розслідування, для чого необхідно прибути 07.02.2023 до Щастинської окружної прокура-
тури Луганської області за фактичним місцерозташуванням за адресою: вул. Соборна, 5 А, м. Кропив-
ницький Кіровоградської області, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкрити стороні 
обвинувачення наявні матеріали, які плануєте використовувати, як доказ у суді.

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні —  
прокурор Щастинської окружної прокуратури Луганської області Дмитро ГЛАДКИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

Громадянин України Муштай Віталій Анатолійо-
вич, 30.01.1971 року народження, який зареєстро-
ваний та проживає за адресою: Луганська область, 
смт. Троїцьке, вул. Вейделівська, буд. 62, відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального про-
цесуального кодексу України викликається у кри-
мінальному провадженні №22022130000000476 
від 14.09.2022 до слідчого відділу 3 управління (з 
дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської об-
ласті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях 
за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, 
площа Шевченка, буд. 7 на 07.02.2023 о 10:00, на 
08.02.2023 о 10:00, на 09.02.2023 о 10:00 для про-
ведення слідчих та процесуальних дій, для вручен-
ня письмового повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 5 ст. 111-1 КК України, для допиту в якості під-
озрюваного, у зазначеному кримінальному прова-
дженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому 
числі: накладення грошового стягнення, можли-
вість застосування приводу, здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування, здійснення спеці-
ального судового розгляду.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянка Російської Федерації Колударова Ольга Павлів-

на, 16.12.1983 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 
КПК України, Вам повідомляється про підозру у кримінально-
му провадженні за №22019050000000144 від 03.07.2019, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 110 Кримінального кодексу України, тобто у добровільному 
зайнятті громадянином України посади, не пов’язаної з вико-
нанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-гос-
подарських функцій, у незаконних органах влади, створених 
на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній 
адміністрації держави-агресора.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 137 КПК України викликаєть-

ся підозрювана Колударова Ольга Павлівна, 16.12.1983 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації за адресою: Російська Фе-
дерація, Октябрський, м. Іжевськ, вул. Пушкінська, буд. 262, 
кв. 14, на 08.02.2023 о 12:00, 09.02.2023 о 12:00 та 10.02.2023 
о 12:00 до будівлі тимчасової дислокації слідчого відділу 2 
управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій 
та Луганській областях за адресою: м. Дніпро, пл. Шевчен-
ка, 7, каб. 130, для отримання письмового повідомлення про  
підозру у вчиненні кримінального правопорушення у кримі-
нальному провадженні   № 22019050000000144 від 03.07.2019, 
за ч. 2 ст. 110 КК України, допиту як підозрюваної, а також 
проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному 
кримінальному провадженні. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазна-
чені у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість 
застосування приводу та здійснення спеціального досудово-
го розслідування. 

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

Які послуги доступні  
для внутрішньо 
переміщених осіб онлайн

Держава постійно працює над цифровою доступністю послуг 
для громадян, зокрема для внутрішньо переміщених осіб (далі 
–– ВПО). Станом на 24.01.2023 року на обліку ВПО перебуває 
майже 5 млн людей. Тож нагадуємо, що внутрішньо переміще-
ні особи мають можливість скористатися наступними послуга-
ми онлайн в застосунку та на порталі Дія: 

отримати довідку ВПО та подати заяву на виплату грошової 
допомоги на проживання в застосунку Дія. Послугами скорис-
талися понад 1,4 млн людей;

змінити місце фактичного проживання ВПО в застосунку Дія. 
Послугою вже скористалося понад 45 тис. людей, зокрема в 
період із 01.01.23 по 24.01.23 (включно) — 15273 людей;

скасувати довідку ВПО в застосунку Дія. Послугою вже ско-
ристалося близько 75 тис. людей, зокрема в період із 01.01.23 
по 24.01.23 (включно) — 28833 людей;

Така змога стала доступною завдяки електронним інформа-
ційним обмінам між інформаційно-комунікаційними системами 
державних органів, у тому числі Єдиної інформаційної системи 
соціальної сфери та порталом Дія. Що, в свою чергу, забезпе-
чує швидку й автоматизовану верифікацію даних внутрішньо 
переміщених осіб. 

Також ВПО, які не володіють житловою площею на підконт-
рольній Україні території, можуть подати заяву на пільговий 

іпотечний кредит на порталі Дія. Цією послугою вже скорис-
талося понад 32 тис. людей, зокрема в період із 01.01.23 по 
24.01.23 (включно) — 621 людина. 

Автоматична послуга для внутрішньо переміщених осіб – 
«скасування статусу ВПО» доступна тепер і на порталі Дія: 
послуга працює повністю автоматично, заявки обробляються 
онлайн. Тобто, не потрібно стояти в чергах та збирати довід-
ки, більше не доведеться повторно ходити до держустанов у 
разі помилки в заяві та декілька днів чекати на рішення чи-
новника. Щоб  скористатися цією послугою на порталі Дія, по-
трібно:

1. авторизуватися,
2. обрати послугу «Скасування статусу ВПО»,
3. заповнити необхідні дані,
4. перевірити сформовану заяву та підписати її електрон-

ним підписом.
Нагадаємо, раніше, щоб знятись з обліку ВПО, необхідно 

було йти до органів соціального захисту населення за адре-
сою прописки або до ЦНАПу, готувати паперові документи та 
протягом трьох днів чекати на рішення. Наразі кожна внутріш-
ньо переміщена особа обирає самостійно, як отримати послу-
гу –– онлайн чи офлайн. 

Нагадуємо, що цифрова послуга створена Міністерством 
соціальної політики України, Міністерством цифрової транс-
формації України та Державним підприємством «Інформацій-
но-обчислювальний центр Мінсоцполітики» у співпраці з про-
єктом «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації 
державних послуг в Україні» (Проєкт підтримки Дія), що впро-
ваджується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової 
підтримки Швеції.

Міністерство соціальної політики України

Виплати щомісячної 
допомоги на проживання 
ВПО: хто має право 

Право на отримання допомоги на проживання у новому році 
мають такі категорії громадян:

особи, які виїхали з населених пунктів, що включені до Пере-
ліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасо-
во окупованих рф;

особи, які мають непридатне для проживання або зруйноване 
житло і подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування 
відповідних втрат, зокрема через портал Дія;

особи, які мають документальне підтвердження від органів 
місцевого самоврядування факту пошкодження або знищення 
нерухомого майна через бойові дії, терористичні акти, диверсії, 
спричинені агресією рф;

особи, які отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для 
покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року;

особи, які повторно перемістились із тимчасово окупованих 
територій або територій, на яких ведуться бойові дії після 24 лю-
того 2022 року.

Отримати довідку ВПО та подати заяву на виплату грошової 
допомоги на проживання можна за допомогою застосунку Дія. 
Також внутрішньо переміщені особи можуть звертатися до орга-
нів соцзахисту населення, в ЦНАП або до уповноваженої особи 
виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово  
окупованих територій України
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 
Громадянин РФ Зорькін Валерій Дмитрович, 18.02.1943 р.н., 

03.02.2023 відповідно до ст.ст. 111, 135, 276, 278 КПК України, відносно 
Вас в рамках кримінального провадження № 22023000000000058 складе-
но письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України (пособництво у вчиненні умисних дій з ме-
тою зміни меж території або державного кордону України на порушення по-
рядку, встановленого Конституцією України, вчинені особою, яка є пред-
ставником влади, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до за-
гибелі людей та інших тяжких наслідків). Повний текст повідомлення про 
підозру та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного 
розміщено на вебсайті Офісу Генерального прокурора (https:\\www.gp.gov.
ua) у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціально-
го досудового розслідування». 

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Зорькін Валерій Дмитрович, 18.02.1943 р.н., відповідно до вимог ст. 133, 

135 КПК України Вам необхідно з’явитися 06, 07, 08 лютого 2023 року на 
09год.00хв. до ГСУ СБУ за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33, 
тел. +38044-256-94-00 для вручення Вам письмового повідомлення про  
підозру та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22023000000000058 від 20.01.2023.Поважні причини та наслідки 
неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138,139 КПК України 

Старший слідчий в ОВС ГСУ СБУ О. Сабенгус

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 
Громадянин РФ Кокотов Олександр Миколайович, 15.01.1961 р.н., 

03.02.2023 відповідно до ст.ст. 111, 135, 276, 278 КПК України, відносно 
Вас в рамках кримінального провадження № 22023000000000058 складено 
письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 
ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України (пособництво у вчиненні умисних дій з метою 
зміни меж території або державного кордону України на порушення поряд-
ку, встановленого Конституцією України, вчинені особою, яка є представни-
ком влади, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі 
людей та інших тяжких наслідків). Повний текст повідомлення про підозру 
та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного розміщено 
на вебсайті Офісу Генерального прокурора (https:\\www.gp.gov.ua) у рубри-
ці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудо-
вого розслідування». 

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Кокотов Олександр Миколайович, 15.01.1961 р.н., відповідно до вимог 

ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 06, 07, 08 лютого 2023 
року на 09год.00хв. до ГСУ СБУ за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 
буд. 33, тел. +38044-256-94-00 для вручення Вам письмового повідомлення 
про підозру та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22023000000000058 від 20.01.2023.Поважні причини та наслідки 
неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138,139 КПК України 

Старший слідчий в ОВС ГСУ СБУ О. Сабенгус

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 
Громадянка РФ Жаркова Людмила Михайлівна, 03.09.1955 р.н., 

03.02.2023 відповідно до ст.ст. 111, 135, 276, 278 КПК України, відносно 
Вас в рамках кримінального провадження № 22023000000000058 складено 
письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 
ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України (пособництво у вчиненні умисних дій з метою 
зміни меж території або державного кордону України на порушення поряд-
ку, встановленого Конституцією України, вчинені особою, яка є представни-
ком влади, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі 
людей та інших тяжких наслідків). Повний текст повідомлення про підозру 
та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного розміщено 
на вебсайті Офісу Генерального прокурора (https:\\www.gp.gov.ua) у рубри-
ці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудо-
вого розслідування». 

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Жаркова Людмила Михайлівна, 03.09.1955 р.н., відповідно до вимог ст. 

133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 06, 07, 08 лютого 2023 ро-
ку на 09год.00хв. до ГСУ СБУ за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 
33, тел. +38044-256-94-00 для вручення Вам письмового повідомлення про  
підозру та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22023000000000058 від 20.01.2023.Поважні причини та наслідки 
неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138,139 КПК України 

Старший слідчий в ОВС ГСУ СБУ О. Сабенгус

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 
Громадянин РФ Гаджиєв Гадіс Абдуллайович, 27.08.1953 р.н., 

03.02.2023 відповідно до ст.ст. 111, 135, 276, 278 КПК України, відносно 
Вас в рамках кримінального провадження № 22023000000000058 складено 
письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 
ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України (пособництво у вчиненні умисних дій з метою 
зміни меж території або державного кордону України на порушення поряд-

ку, встановленого Конституцією України, вчинені особою, яка є представни-
ком влади, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі 
людей та інших тяжких наслідків). Повний текст повідомлення про підозру 
та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного розміщено 
на вебсайті Офісу Генерального прокурора (https:\\www.gp.gov.ua) у рубри-
ці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудо-
вого розслідування». 

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Гаджиєв Гадіс Абдуллайович, 27.08.1953 р.н., відповідно до вимог  

ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 06, 07, 08 лютого 2023 
року на 09год.00хв. до ГСУ СБУ за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 
буд. 33, тел. +38044-256-94-00 для вручення Вам письмового повідомлення 
про підозру та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22023000000000058 від 20.01.2023.Поважні причини та наслідки 
неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138,139 КПК України 

Старший слідчий в ОВС ГСУ СБУ О. Сабенгус

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 
Громадянка РФ Красавчикова Лариса Октябріївна, 21.03.1955 р.н., 

03.02.2023 відповідно до ст.ст. 111, 135, 276, 278 КПК України, відносно 
Вас в рамках кримінального провадження № 22023000000000058 складено 
письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 
ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України (пособництво у вчиненні умисних дій з метою 
зміни меж території або державного кордону України на порушення поряд-
ку, встановленого Конституцією України, вчинені особою, яка є представни-
ком влади, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі 
людей та інших тяжких наслідків). Повний текст повідомлення про підозру 
та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного розміщено 
на вебсайті Офісу Генерального прокурора (https:\\www.gp.gov.ua) у рубри-
ці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудо-
вого розслідування». 

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Красавчикова Лариса Октябріївна, 21.03.1955 р.н., відповідно до вимог 

ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 06, 07, 08 лютого 2023 
року на 09год.00хв. до ГСУ СБУ за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 
буд. 33, тел. +38044-256-94-00 для вручення Вам письмового повідомлення 
про підозру та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22023000000000058 від 20.01.2023.Поважні причини та наслідки 
неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138,139 КПК України 

Старший слідчий в ОВС ГСУ СБУ О. Сабенгус

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 
Громадянин РФ Казанцев Сергій Михайлович, 16.02.1955 р.н., 

03.02.2023 відповідно до ст.ст. 111, 135, 276, 278 КПК України, відносно 
Вас в рамках кримінального провадження № 22023000000000058 складено 
письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 
ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України (пособництво у вчиненні умисних дій з метою 
зміни меж території або державного кордону України на порушення поряд-
ку, встановленого Конституцією України, вчинені особою, яка є представни-
ком влади, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі 
людей та інших тяжких наслідків). Повний текст повідомлення про підозру 
та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного розміщено 
на вебсайті Офісу Генерального прокурора (https:\\www.gp.gov.ua) у рубри-
ці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудо-
вого розслідування». 

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Казанцев Сергій Михайлович, 16.02.1955 р.н., відповідно до вимог ст. 

133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 06, 07, 08 лютого 2023 ро-
ку на 09год.00хв. до ГСУ СБУ за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 
33, тел. +38044-256-94-00 для вручення Вам письмового повідомлення про  
підозру та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22023000000000058 від 20.01.2023.Поважні причини та наслідки 
неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138,139 КПК України 

Старший слідчий в ОВС ГСУ СБУ О. Сабенгус

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 
Громадянин РФ Князєв Сергій Дмитрович, 15.02.1959 р.н., 03.02.2023 від-

повідно до ст.ст. 111, 135, 276, 278 КПК України, відносно Вас в рамках кри-
мінального провадження № 22023000000000058 складено письмове по-
відомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3  
ст. 110 КК України (пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж 
території або державного кордону України на порушення порядку, встановле-
ного Конституцією України, вчинені особою, яка є представником влади, за 
попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей та інших 
тяжких наслідків). Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про 
процесуальні права та обов’язки підозрюваного розміщено на вебсайті Офісу 
Генерального прокурора (https:\\www.gp.gov.ua) у рубриці «Повістки про ви-
клик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування». 

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Князєв Сергій Дмитрович, 15.02.1959 р.н., відповідно до вимог ст. 133, 

135 КПК України Вам необхідно з’явитися 06, 07, 08 лютого 2023 року на 
09год.00хв. до ГСУ СБУ за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33, 
тел. +38044-256-94-00 для вручення Вам письмового повідомлення про  
підозру та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22023000000000058 від 20.01.2023.Поважні причини та наслідки 
неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138,139 КПК України 

Старший слідчий в ОВС ГСУ СБУ О. Сабенгус

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 
Громадянин РФ Маврін Сергій Петрович, 15.09.1951 р.н., 03.02.2023 від-

повідно до ст.ст. 111, 135, 276, 278 КПК України, відносно Вас в рамках кри-
мінального провадження № 22023000000000058 складено письмове пові-
домлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3  
ст. 110 КК України (пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж 
території або державного кордону України на порушення порядку, встанов-
леного Конституцією України, вчинені особою, яка є представником влади, 
за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей та ін-
ших тяжких наслідків). Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка 
про процесуальні права та обов’язки підозрюваного розміщено на вебсай-
ті Офісу Генерального прокурора (https:\\www.gp.gov.ua) у рубриці «Пові-
стки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового роз-
слідування». 

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Маврін Сергій Петрович, 15.09.1951 р.н., відповідно до вимог ст. 133, 

135 КПК України Вам необхідно з’явитися 06, 07, 08 лютого 2023 року на 
09год.00хв. до ГСУ СБУ за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33, 
тел. +38044-256-94-00 для вручення Вам письмового повідомлення про  
підозру та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22023000000000058 від 20.01.2023.Поважні причини та наслідки 
неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138,139 КПК України 

Старший слідчий в ОВС ГСУ СБУ О. Сабенгус

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 
Громадянин РФ Мельников Микола Васильович, 27.05.1955 р.н., 

03.02.2023 відповідно до ст.ст. 111, 135, 276, 278 КПК України, відносно Вас в 
рамках кримінального провадження № 22023000000000058 складено письмо-
ве повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 
ст. 110 КК України (пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж те-
риторії або державного кордону України на порушення порядку, встановлено-
го Конституцією України, вчинені особою, яка є представником влади, за попе-
редньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей та інших тяжких 
наслідків). Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуаль-
ні права та обов’язки підозрюваного розміщено на вебсайті Офісу Генерального 
прокурора (https:\\www.gp.gov.ua) у рубриці «Повістки про виклик та відомості 
про здійснення спеціального досудового розслідування». 

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Мельников Микола Васильович, 27.05.1955 р.н., відповідно до вимог  

ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 06, 07, 08 лютого 2023 
року на 09год.00хв. до ГСУ СБУ за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 
буд. 33, тел. +38044-256-94-00 для вручення Вам письмового повідомлення 
про підозру та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22023000000000058 від 20.01.2023.Поважні причини та наслідки 
неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138,139 КПК України 

Старший слідчий в ОВС ГСУ СБУ О. Сабенгус

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 
Громадянин РФ Бушев Андрій Юрійович, 12.02.1966 р.н., 03.02.2023 від-

повідно до ст.ст. 111, 135, 276, 278 КПК України, відносно Вас в рамках кри-
мінального провадження № 22023000000000058 складено письмове повідо-
млення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 
КК України (пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж терито-
рії або державного кордону України на порушення порядку, встановленого 
Конституцією України, вчинені особою, яка є представником влади, за попе-
редньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей та інших тяж-
ких наслідків). Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про проце-
суальні права та обов’язки підозрюваного розміщено на вебсайті Офісу Гене-
рального прокурора (https:\\www.gp.gov.ua) у рубриці «Повістки про виклик та 
відомості про здійснення спеціального досудового розслідування». 

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Бушев Андрій Юрійович, 12.02.1966 р.н., відповідно до вимог ст. 133, 

135 КПК України Вам необхідно з’явитися 06, 07, 08 лютого 2023 року на 
09год.00хв. до ГСУ СБУ за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33, 
тел. +38044-256-94-00 для вручення Вам письмового повідомлення про  
підозру та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22023000000000058 від 20.01.2023.Поважні причини та наслідки 
неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138,139 КПК України 

Старший слідчий в ОВС ГСУ СБУ О. Сабенгус

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

у кримінальному провадженні № 62023100130000139 від 01.02.2023 (матеріали якого виділено з кримі-
нального провадження № 42022100000000179 від 09.05.2022) за підозрою Калініченка В. І. у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється підозрюваний Калініченко Володимир Іванович, 
01.04.1979 року народження, уродженець м. Первомайськ Миколаївської області, громадянин України, заре-
єстрований за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Раденськ, вул. 18 вересня, 97, про те, 
що 03.02.2023 спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023100130000139 від 
01.02.2023 (матеріали якого виділено з кримінального провадження № 42022100000000179 від 09.05.2022), 
в якому йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України, буде завершено, а зібрані під час розслі-
дування докази є достатніми для складання обвинувального акту, у зв’язку з чим сторонам кримінального 
провадження відкрито матеріали.

У зв’язку із чим, Ви маєте право ознайомитись з матеріалами досудового розслідування як особисто, так і 
за допомогою захисника, для чого необхідно прибути у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 06.02.2023 
та 07.02.2023 до приміщення ТУ ДБР у м. Києві, за адресою: вул. Олени Теліги, 8, м. Київ, (каб. 239), а також 
в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України Ви повинні відкрити стороні обвинувачення наявні матеріали, які планує-
те використовувати як доказ у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Калініченко Володимир Іванович, 01.04.1979 року народження, уродженець м. Первомайськ 

Миколаївської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: Херсонська область, Олешківський 
район, с. Раденськ, вул. 18 вересня, 97, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись до 
Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за адресою: м. Ки-
їв, вул. О. Теліги, буд. 8, як підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 
ст. 111-1 КК України у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 06.02.2023, 07.02.2023 (для ознайомлен-
ня з матеріалами досудового розслідування, отримання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудо-
вого розслідування).

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

Прокурор групи прокурорів — прокурор відділу  
Київської міської прокуратури Лариса ТАЛАНТОВА

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

у кримінальному провадженні № 62023100130000140 від 01.02.2023, (матеріали якого виділено з кримі-
нального провадження № 42022100000000179 від 09.05.2022) за підозрою Вдовиченка Д. А. у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється підозрюваний Вдовиченко Денис Андрійович, 
28.05.1985 року народження, уродженець м. Маріуполя Донецької області, зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. Бестужева, 5, кв. 5, про те, що 03.02.2023 спеціальне досудове розсліду-
вання у кримінальному провадженні № 62023100130000140 від 01.02.2023 (матеріали якого виділено з кри-
мінального провадження № 42022100000000179 від 09.05.2022), в якому йому повідомлено про підозру за 
ч. 7 ст. 111-1 КК України, буде завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання 
обвинувального акту, у зв’язку з чим сторонам кримінального провадження відкрито матеріали.

У зв’язку із чим, Ви маєте право ознайомитись з матеріалами досудового розслідування як особисто, так і 
за допомогою захисника, для чого необхідно прибути у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 06.02.2023 
та 07.02.2023 до приміщення ТУ ДБР у м. Києві, за адресою: вул. Олени Теліги, 8, м. Київ, (каб.239), а також 
в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України Ви повинні відкрити стороні обвинувачення наявні матеріали, які планує-
те використовувати як доказ у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Вдовиченко Денис Андрійович, 28.05.1985 року народження, уродженець м. Маріуполя До-

нецької області, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Бестужева, 5, кв. 5, на під-
ставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись до Територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, буд. 8, як підозрюваному у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України у період часу з 09 год. 00 хв. 
до 18 год. 00 хв. 06.02.2023, 07.02.2023 (для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, отри-
мання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування).

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

Прокурор групи прокурорів — прокурор відділу  
Київської міської прокуратури Лариса ТАЛАНТОВА
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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
Громадянин Російської Федерації Кенденов Амір Аясович, 18.04.1994 

року народження, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Кримінального про-
цесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися до Чернігівської об-
ласної прокуратури за адресою: м. Чернігів, вул. Князя Чорного, 9, тел-
факс: (0462) 77-70-28 о 10:00 год. 13, 14, та 15 лютого 2023 року для до-
питу вас як підозрюваного та проведення за вашої участі інших слідчих та 
процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22022270000000032 
від 17.05.2022 за ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438 КК України.

Відповідно до вимог п. 9 ч. 1 ст. 137 Кримінального процесуального ко-
дексу України у разі неможливості прибути до слідчого або прокурора за 
викликом у зазначений у повістці час ви зобов’язані заздалегідь повідо-
мити про неможливість з’явлення. Поважні причини та наслідки неприбут-
тя особи на виклик викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України.

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор відділу  
Чернігівської обласної прокуратури Сергій КРУПКО

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Гражданин Российской Федерации Кенденов Амир Аясович, 18.04.1994 

года рождения, согласно требованиям в. ст. 133, 135 Уголовного процес-
суального кодекса Украины, Вам необходимо явиться в Черниговскую об-
ластную прокуратуру по адресу: г. Чернигов, ул. Князя Черного, 9, тел-
факс: (0462) 77-70-28 в 10:00 часов 13, 14 и 15 февраля 2023 года для 
допроса вас как подозреваемого и проведения при вашем участии дру-
гих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве 
№ 22022270000000032 от 17.05.2022 за ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438 
УК Украины.

Согласно требованиям п. 9 ч. 1 ст. 137 Уголовного процессуального ко-
декса Украины в случае невозможности прибыть к следователю или про-
курору по вызову в указанное в повестке время вы обязаны заранее сооб-
щить о невозможности появления. Уважительные причины и последствия 
неприбытия человека по вызову изложены в ст. ст. 138, 139 Уголовного 
процессуального кодекса Украины.

Прокурор в уголовном производстве — прокурор отдела  
Черниговской областной прокуратуры Сергей КРУПКО

Дружківський міський суд Донецької області викликає Кашу Світла-
ну Станіславівну, 24.07.1967 р.н., зареєстровану за адресою: Донецька 
область, Бахмутський район, м. Світлодарськ, вул. Світличного, буд. 27,  
кв. 124, обвинувачену в кримінальному провадженні №1-кп/229/107/2023 за 
ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 15 лютого 2023 р. об 11:00 го-
дині за адресою: 84205, Донецька область, м. Дружківка, вул. Енгельса, 45.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченої Кашу Світ-
лани Станіславівни в засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження остання вважається належним чином ознайомленою 
з її змістом.

Наслідки неприбуття обвинуваченого за викликом суду передбачені  
ст. 323 КПК України.

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

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 
КПК України. Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про немож-
ливість з’явлення до суду.

Суддя Фролова Н. М.

Повістка про виклик відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (Донецька об-

ласть, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, буд. 157) розглядає криміналь-
не провадження № 233/884/22 за обвинуваченням Кісельова O. A., Кісе-
льова A. M. за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 260 КК України. Обвинувачені Кісельов 
Олексій Анатолійович, 23.01.1983 р.н., та Кісельов Анатолій Миколайо-
вич, 25.05.1957 р.н., зареєстровані за адресою: Донецька область, Крама-
торський район, м. Костянтинівка, вул. Житомирська, 11-5, викликаються 
в підготовче судове засідання, призначене на 09 годину 00 хвилин 10 люто-
го 2023 року. Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опубліку-
вання даного оголошення обвинувачені вважаються належним чином озна-
йомленні з його змістом.

Судді О. А. Кожевник

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин Російської Федерації Доржу Буян Вікторович, 07.06.1990 

року народження, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Кримінального про-
цесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися до Чернігівської об-
ласної прокуратури за адресою: м. Чернігів, вул. Князя Чорного, 9, тел-
факс: (0462) 77-70-28 об 11:00 год. 13, 14, та 15 лютого 2023 року для до-
питу вас як підозрюваного та проведення за вашої участі інших слідчих та 
процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22022270000000032 
від 17.05.2022 за ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438 КК України.

Відповідно до вимог п. 9 ч. 1 ст. 137 Кримінального процесуального ко-
дексу України у разі неможливості прибути до слідчого або прокурора за 
викликом у зазначений у повістці час ви зобов’язані заздалегідь повідо-
мити про неможливість з’явлення. Поважні причини та наслідки неприбут-
тя особи на виклик викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України.

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор відділу  
Чернігівської обласної прокуратури Сергій КРУПКО

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Гражданин Российской Федерации Доржу Буян Викторович, 07.06.1990 

года рождения, согласно требованиям в. ст. 133, 135 Уголовного процес-
суального кодекса Украины, Вам необходимо явиться в Черниговскую об-
ластную прокуратуру по адресу: г. Чернигов, ул. Князя Черного, 9, тел-
факс: (0462) 77-70-28 в 11:00 часов 13, 14 и 15 февраля 2023 года для 
допроса вас как подозреваемого и проведения при вашем участии дру-
гих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве 
№ 22022270000000032 от 17.05.2022 за ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438 
УК Украины.

Согласно требованиям п. 9 ч. 1 ст. 137 Уголовного процессуального ко-
декса Украины в случае невозможности прибыть к следователю или про-
курору по вызову в указанное в повестке время вы обязаны заранее сооб-
щить о невозможности появления. Уважительные причины и последствия 
неприбытия человека по вызову изложены в ст. ст. 138, 139 Уголовного 
процессуального кодекса Украины.

Прокурор в уголовном производстве — прокурор отдела  
Черниговской областной прокуратуры Сергей КРУПКО

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 02.02.2023 у кримінальному провадженні № 42022000000001269 

від 09.09.2022 стосовно громадянина Російської Федерації Пригожина Євгенія Вікторовича, 
01.06.1961 року народження, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України.

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

 
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Пригожин Євгеній Вікторович, 01.06.1961 року народження, який народився у 
м. Ленінград РРФСР СРСР, проживає за адресою: Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, вул. 
Желєзноводська, буд. 17, кв. 10, громадянин Російської Федерації, відповідно до ст.ст. 42, 133, 
135, 276 Кримінального процесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися 13.02.2023, 
14.02.2023, 15.02.2023 о 09 годині 00 хвилин як підозрюваному у кримінальному провадженні  
№ 42022000000001269 від 09.09.2022 з метою вручення повідомлення про підозру у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, допиту як підозрюваного та проведення за вашої участі слідчих та інших 
процесуальних дій до начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудо-
вим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, 
вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Андрія Олійника, за адре-
сою: м. Київ, вулиця Різницька, 13/15, каб. 511А. При собі мати паспорт чи інший документ, що по-
свідчує особу.

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

Повний текст повістки, у тому числі російською мовою, розміщується на веб-сайті Офісу Гене-
рального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального до-
судового розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-
vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya. 

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Сообщение о подозрении от 02.02.2023 в уголовном производстве № 42022000000001269 от 

09.09.2022 в отношении гражданина Российской Федерации Пригожина Евгения Викторовича, 
01.06.1961 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3  
ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

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

ПОВЕСТКА O ВЫЗОВЕ
Подозреваемый Пригожин Евгений Викторович, 01.06.1961 года рождения, родившийся в г. 

Ленинград РСФСР СССР, проживающий по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,  
ул. Железноводская, дом 17, кв. 10, гражданин Российской Федерации, в соответствии с требо-
ваниями ст.ст. 42, 133, 135, 276 Уголовного процессуального кодекса Украины Вам необходимо 
явиться 13.02.2023, 14.02.2023, 15.02.2023 в 09 часов 00 минут как подозреваемому в уголовном 
производстве № 42022000000001269 от 09.09.2022 для уведомления о подозрении в совершении 
уголовных правонарушений, допроса Вас в качестве подозреваемого и проведении с Вашим участи-
ем следственных и других процессуальных действий к начальнику первого отдела управления про-
цессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения Де-
партамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях военного конфликта Офи-
са Генерального прокурора Андрею Олейнику, по адресу: г. Киев, улица Резницкая, 13/15, каб. 511А. 
При себе иметь паспорт или другой 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.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Зінченко Юрій Олексійович, 
06.08.1969 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 
111, 135, 278 КГЖ України Вам повідомляється про підо-
зру у кримінальному провадженні № 42021082020000059 
від 24.09.2021 у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. З ст. 365-2 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України викликається 
Зінченко Юрій Олексійович, 06.08.1969 року народження, 
зареєстрований за адресою: Запорізька область, м. Гу-
ляйполе, вул. Базарна, буд. 23, кв. 1 до приміщення Відді-
лу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції 
Головного управління Національної поліції в Запорізькій 
області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лахтинська 10, 
каб. № 23 на 06.02.2023 на 11-00 годину для проведення 
допиту як підозрюваного та проведення інших слідчих дій 
у кримінальному провадженні № 42021082020000059 від 
24.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. З ст. 365-2 КК України. При собі мати 
паспорт чи інший документ, що посвідчує особу.

Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик пе-
редбачені ст.ст. 13 8, 139 КПК України.

У випадку неможливості прибуття на виклик, прошу 
повідомити слідчого СВ Відділу поліції № 5 Запорізько-
го РУП ГУНП в Запорізькій області Турчака І. В. за теле-
фоном 068-974-23-93.

Прокурор Валерія ЦІОМАШКО

Повідомлення про підозру та Повістка про виклики підозрюваного
Слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бю-

ро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, Приходько Віталій Володимирович за погодженням із прокуро-
ром відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань Миколаївської обласної прокуратури Свірсою Олександром Олександровичем, відповідно до 
ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276-278 КПК України, повідомляє про підозру Сірика Андрія Андрійовича, 05.10.1971  року на-
родження, який народився у м. Пологи Запорізької області, громадянину України, проживаючому та зареєстровано-
му за адресою: Херсонська обл., м. Олешки, вул. Робоча, 39, у кримінальному провадженні № 62021150010000419 від 
18.11.2021 про те, що він підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК Укра-
їни (перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які яв-
но виходять за межі наданих йому прав та повноважень, якщо вони спричинили тяжкі наслідки охоронюваним зако-
ном державним інтересам).

Крім того, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 та 137 КПК України, Вам (Сірику А. А.) необхідно з’явитися 08.02.2023 
о 10:00 год., 13.02.2023 о 10:00 год. та 14.02.2023 о 10:00 год. до Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ми-
колаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, за адре-
сою — Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Спаська, 18 (каб. 112) для отримання у кримінальному провадженні 
№ 62021150010000419 від 18.11.2021 письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, допиту в якості підозрюваного та для 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 томі числі: можливість 
застосування приводу, накладення грошового стягнення, здійснення спеціального судового розгляду.

Повний текст повідомлення про підозру та повістки про виклики розміщуватимуться на веб-сайті Офісу Генераль-
ного прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня» за посиланням (https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogo-rozsliduvannya).

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОСТАНОВЛЕННЯ СЛІДЧИМ 
СУДДЕЮ УХВАЛИ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, ПОЧАТОК  
ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО  

РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК  
ПІДОЗРЮВАНОГО

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 297-4 КПК України повідо-
мляю, що ухвалою слідчого судді Печерського районного 
суду міста Києва від 31.01.2023 (справа № 757/3928/23-к) 
задоволено клопотання сторони обвинувачення та надано 
дозвіл на здійснення спеціального досудового розсліду-
вання стосовно підозрюваного Чернявського Сергія Юрі-
йовича, 03.12.1991 року народження, уродженця с. Воє-
водське Троїцького району Луганської області, громадя-
нина України, зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, Троїцький район, с. Воєводське, вул. Садова, 34, 
кв. 2.

Враховуючи викладене, найближчим часом планується 
завершення досудового розслідування у вказаному кри-
мінальному провадженні, у зв’язку з чим, Чернявському 
Сергію Юрійовичу, 03.12.1991 року народження, у від-
повідності до ст. ст. 133, 135, 137 КПК України, необхід-
но з’явитись на 09 годину 00 хвилин 07 лютого 2023 ро-
ку до Державного бюро розслідувань, за адресою: м. Ки-
їв, вул. Симона Петлюри, буд. 15, для участі у проведенні 
слідчих та процесуальних дій, а саме забезпечення вико-
нання вимог ст. 290 КПК України, а також отримання об-
винувального акта та реєстру матеріалів досудового роз-
слідування. 

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

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області по-
відомляє Гецка Петра Івановича, що 26.10.2022 була винесе-
на ухвала про призначення судового розгляду (https://reyestr.
court.gov.ua/Review/106943969) у кримінальному проваджен-
ні, №22022070000000017 за обвинуваченням у вчиненні кримі-
нальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111 
КК України.

Разом з тим Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської 
області повідомляє Гецка Петра Івановича, що 30.09.2022 бу-
ла винесена ухвала про здійснення спеціального судового про-
вадження  (https://reyestr.court.gov.ua/Review/106548656) у кри-
мінальному провадженні №22022070000000017 за обвинувачен-
ням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 
ст. 110, ч. 2 ст. 111 КК України.

В провадженні Дружківського місько-
го суду Донецької області, вул. Енгельса, 
№45, знаходиться кримінальне провадження  
№ 1-кп/229/65/2023 відносно обвинуваченої По-
лякової Яни Миколаївни, 26.01.1966 р.н., за ч. 3  
ст. 111-1 КК України, зареєстрованої за адресою: 
Донецька область, Бахмутський район, смт Миро-
нівський, вул. Хмельницького, буд. 12, кв. 1.

Суд викликає обвинувачену Полякову Яну Мико-
лаївну для проведення підготовчого судового засі-
дання по кримінальному провадженню на 15 лю-
того 2023 о 10-00 годині та 28 лютого о 09:30, яке 
відбудеться в залі суду Дружківського міського су-
ду Донецької області.  

Суддя Хомченко Л. І.

Костянтинівський міськрайонний суд Доне-
цької області розглядає кримінальне провадження  
№ 233/5747/21 за обвинуваченням Буквича Олексія 
Віталійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсут-
ності обвинуваченого (in absentia) в порядку спе-
ціального судового провадження. Обвинувачений 
Буквич Олексій Віталійович, 13.05.1982 р.н., який 
зареєстрований за адресою: Сумська область, Ро-
менський район, с. Заклимок, вул. Молодіжна, 32, 
останнє відоме місце мешкання м. Макіївка Доне-
цької області, викликається до суду на 09-00 год. 
17.02.2023 року для участі у судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення спеціального досудового  
розслідування 

Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 КПК України пові-
домляю, що слідчим суддею Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва постановлено судове рі-
шення № 761/271/23 від 01.02.2023, яким нада-
но дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22022000000000368  від 15.07.2022 щодо Лапіна 
Олександра Павловича, 01.06.1964 року народжен-
ня, підозрюваного у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 
КК України. 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

їни повідомляємо, що 01.02.2023 у кримінальному провадженні 
№ 42022050000000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 21.02.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК 
України, складене письмове повідомлення про підозру, згідно з яким 
громадянин України Савостьянов Сергій Володимирович, 01.06.1971 ро-
ку народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій з ме-
тою зміни меж території та державного кордону України на порушення 
порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою 
групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України; в участі у діяльності не передбаченого за-
коном збройного формування, тобто у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України; у порушенні законів 
та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також у віддан-
ні наказів про вчинення таких дій, за попередньою змовою групою осіб, 
тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО САВОСТЬЯНОВА С. В.
Громадянин України Савостьянов Сергій Володимирович, 01.06.1971 

року народження, уродженець м. Макіївка Донецької області, зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Макіївка, квартал 2, буд. 30, 
на підставі ст. ст. 133, 135, 139 КПК України Вам необхідно з’явитись 
в період часу з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 07.02.2023 до слідчого-
криміналіста слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріу-
поль Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Жи-
жоми Ярослава Олександровича до будівлі за адресою: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7, кім. 130, для вручен-
ня Вам письмового повідомлення про підозру, проведення інших слід-
чих (процесуальних) дій  за Вашою участю у  кримінальному проваджен-
ні №42022050000000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 21.02.2022 за ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438  
КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 08.02.2023, 09.02.2023  в пері-
од часу з 09:00 до 12:00 за вищевказаною адресою для допиту Вас в 
якості підозрюваного, проведення інших слідчих (процесуальних) дій за 
Вашою участю у кримінальному провадженні №42022050000000045 від 
21.02.2022.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                                     03 лютого 2023 року  
Маслянко Костянтин Євгенійович, 28.03.1981 року народження, громадянин 

Російської Федерації, на підставі ст. ст. 111, 133, 135, 278 КПК України Вам у 
кримінальному провадженні № 22015000000000072 від 26.02.2015 повідомля-
ється про підозру у  незакінченому замаху на вчинення терористичного акту за 
попередньою змовою групою осіб та незаконному зберіганні та передачі вибу-
хового пристрою без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 КК 
України. 

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

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

Повістка про виклик
На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадянин Росій-

ської Федерації Маслянко Костянтин Євгенійович, 28.03.1981 року народжен-
ня, об 11 годині 00 хвилин 14, 15 та 16 лютого 2023 року до слідчого відділу 3 
управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУСБУ в До-
нецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дні-
про, площа Шевченка, 7, у кримінальному провадженні № 22015000000000072 
від 26.02.2015 для вручення повідомлення про підозру, допиту у якості підозрю-
ваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному 
кримінальному провадженні. 

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у ст. ст. 
138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

 
Сообщение о подозрении

город Днепр                                   03 февраля 2023 года
Маслянко Константин Евгеньевич, 28.03.1981 года, гражданин Российской 

Федерации, на основании ст. ст. 111, 133, 135, 278 УПК Украины Вам в уго-
ловном производстве № 22015000000000072 от 26.02.2015 сообщается о по-
дозрении в неоконченном покушении на совершение террористического акта 
по предварительному сговору группой лиц и незаконном хранении и передачи 
взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения, то есть в со-
вершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 
и ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Права, обязанности и гарантии подозреваемого, обвиняемого определены 
в частности ст. 42 УПК Украины, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конституции 
Украины.

Полный текст сообщения о подозрении размещен на сайте Офиса Генераль-
ного прокурора в рубрике «Повестки о вызове» по ссылке: https://www.gp.gov.
ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogo-rozsliduvannya.

Повестка о вызове
На основании ст. ст. 133, 135, 278 УПК Украины вызывается гражданин Рос-

сийской Федерации Маслянко Константин Евгеньевич, 28.03.1981 года рожде-
ния, в 11 часов 00 минут 14, 15 и 16 февраля 2023 года в следственный отдел 3 
управления (с дислокацией в г. Северодонецк Луганской области) ГУ СБУ в До-
нецкой и Луганской областях по адресу: Днепропетровская область, г. Днепр, 
площадь Шевченка, 7, в уголовном производстве № 22015000000000072 от 
26.02.2015, для вручения сообщения о подозрении, допроса в качестве подо-
зреваемого, а также проведения других следственных и процессуальных  дей-
ствий в указанном уголовном производстве.

Уважительные причины и последствия неприбытия человека по вызову 
указаны в ст. ст. 138, 139 Уголовного процессуального кодекса Украины.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ  
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 KПK України Коновалова Валентина Федо-
рівна, 04.02.1969 року народження, повідомляється, що ухвалою слідчо-
го судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 30.01.2023 
(справа № 201/1015/23) надано дозвіл на здійснення спеціального до-
судового розслідування (in absentia) у кримінальному провадженні  
№ 42022132600000053 від 15.04.2022 стосовно Коновалової В. Ф., яка 
підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 KK України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК КОНОВАЛОВОЇ В. Ф.

Коновалова Валентина Федорівна, 04.02.1969 року народження, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України викликається на 
09.02.2023 на 10:00 годину до Щастинської окружної прокуратури Лу-
ганської області за фактичним місцерозташуванням за адресою: вул. 
Соборна, 5 А, м. Кропивницький Кіровоградської області для отримання 
письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 KK України, у кримі-
нальному провадженні № 42022132600000053 від 15.04.2022, допиту як 
підозрюваної, повідомлення про завершення досудового розслідування, 
надання доступу до матеріалів кримінального провадження і ознайом-
лення з ними, отримання обвинувального акта з додатками.

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

Електронна пошта для зв’язку: shchastia2021@ukr.net.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про звершення спеціального досудового розслідування  
у кримінальному провадженні № 42022132600000053  

від 15.04.2022 за підозрою Коноваловій В. Ф.

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Конова-
лова Валентина Федорівна, 04.02.1969 року народження, про те, що 
09.02.2023 спеціальне досудове розслідування у кримінальному прова-
дженні № 42022132600000053 від 15.04.2022, в якому Вам повідомле-
но про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 KK України, буде завершено та обвинувальний 
акт буде спрямовано до суду. У зв’язку з чим Ви маєте право на озна-
йомлення з матеріалами досудового розслідування, для чого необхід-
но прибути 09.02.2023 до Щастинської окружної прокуратури Луганської 
області за фактичним місцерозташуванням за адресою: вул. Соборна,  
5 А, м. Кропивницький Кіровоградської області, а також в порядку ч. 6  
ст. 290 КПК України повинні відкрити стороні обвинувачення наявні ма-
теріали, які плануєте використовувати як доказ у суді.

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні —  
заступник керівника Щастинської окружної прокуратури  

Луганської області Максим ЧУДНОВ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Громадянин  Клименко Андрій Борисович, 07.06.1979 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: м. Хмельницький, вул. Сковоро-
ди, 11, кв. 13, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитися 07.02.2023 року на 09:00 годину, 08.02.2023 року на 
09:00 годину та 09.02.2023 року на 09:00 годину в каб. №451 до слідчо-
го ВРЗЗС СУ в Хмельницькій області Савчук О. П. за адресою: м. Хмель-
ницький, вул. Савчук О. П. тел. (0382) 69-23-48, для участі у слідчих 
і процесуальних діях та для виконання вимог ст. 290 КПК України — 
надання доступу до матеріалів досудового розслідування та ознайом-
лення з ними у кримінальному провадженні № 12021243000000002 від 
15.02.2021 за підозрою Вас у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки 01.02.2023 слід-
чим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької облас-
ті надано дозвіл на здійснення у вказаному кримінальному проваджен-
ні спеціального досудового розслідування.

Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про неможли-
вість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик перед-
бачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

До уваги 
товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТ ПРОД ТОРГ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 37371973)
За результатами розгляду справи № 145-26.13/145-21 Антимо-

нопольним комітетом України прийнято рішення від 17.11.2022  
№ 267-р, відповідно до якого дії товариства з обмеженою відпові-
дальністю «ОПТ ПРОД ТОРГ» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 37371973) визнано порушеннями, передбаченими пунктом 1 стат-
ті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узго-
джених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (ідентифі-
катори закупівель в системі «Prozorro» №№ UA-2020-11-16-014410-c,  
UA-2020-11-16-014388-c).

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-
сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amcu.gov.ua) в 
розділі «Законодавство» — «Рішення АМКУ». 

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

До уваги 
товариства з обмеженою відповідальністю  

«М’ясна фабрика «М’ясна традиція»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 36365581)

Тимчасовою адміністративною колегією Антимонопольного комітету Укра-
їни прийнято рішення від 22.12.2022 № 54-р/тк про порушення товариством з 
обмеженою відповідальністю  «М’ясна фабрика «М’ясна традиція», передба-
чені пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 
у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу 
державного уповноваженого Комітету від 14.08.2014 № 127-26/06-7426 у вста-
новлений ним строк та у вигляді неподання інформації Антимонопольному ко-
мітету України на вимогу державного уповноваженого Комітету від 26.11.2014 
№ 127-26.13/05-10613 у встановлений ним строк.

За вказані порушення накласти на ТОВ «М’ясна фабрика «М’ясна традиція» 
штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) грн та у розмірі 34 000 (трид-
цять чотири тисячі) грн (відповідно).

Текст вказаного рішення Комітету розміщено на офіційному веб-сайті Комі-
тету (http://www.amcu.gov.ua) в розділі «Законодавство – Рішення АМКУ («Тип 
документа» — Рішення ТАК АМКУ»).

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

Зіпсоване посвідчення громадянина  
Костюченка Ігоря Дмитровича, 
потерпілого від Чорнобильської 

катастрофи категорії 3 серії Б № 287582 
від 31.10.2000, видане Київською 

облдержадміністрацією на ім’я 
Костюченка Ігоря Дмитровича, 

вважати недійсним.

Втрачене посвідчення громадянки, 
яка потерпіла внаслідок катастрофи 

на Чорнобильській АЕС, «категорія 3», 
серія Б №226983, видане Київською 
обласною радою на ім’я Бородині 

Галини Харитонівни, вважати недійсним.

Після смерті Сікунова Анатолія 
Вікторовича, 16.07.1962 р.н., який помер 

28.12.2022 р., відкрилася спадкова 
справа. Спадкоємцям необхідно 

звернутися до приватного нотаріуса 
Уманського райнотокругу Черкаської обл. 

Камуз Ю. В.

Втрачене свідоцтво 
про право власності на квартиру 

від 18 грудня 1997 року за адресою: 
вул. Бориса Гмирі, 9, кв. 149 на ім’я 

Балюри Ірини Ігорівни 
вважати недійсним.

Приватний нотаріус Київського місько-
го нотаріального округу Трубінська О. О. 
запрошує за адресою: 03115, м. Київ, вул. 
Святошинська, буд. 1, спадкоємців Марти-
нової Олександри Іванівни, 22 травня 1927 
року народження, яка померла 08 берез-
ня 2022 року, для оформлення спадщини.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області перебуває обвинувальний акт у кримінальному прова-
дженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№12014050220000903 від 26 травня 2014 року, за обвинуваченням 
Стельмаха Валерія Олександровича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341, ч. 3  
ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК Украї-
ни, Лисенка Костянтина Володимировича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341, ч. 2  
ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК Укра-
їни, Усенка Олега Олеговича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341 КК України, Аку-
лова Віталія Анатолійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341 КК України, Волко-
ва Володимира Анатолійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341 КК України.

Суд викликає обвинувачених Стельмаха Валерія Олександровича, Ли-
сенка Костянтина Володимировича, Усенка Олега Олеговича, Акулова 
Віталія Анатолійовича, Волкова Володимира Анатолійовича до Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області в судове засідання 
на 13 лютого 2023 року о 10 год. 00 хв.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченого та оголошення йо-
го у міждержавний та/ або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування чи спеціального судово-
го провадження. 

Суддя А. І. Міросєді

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Керуючись ст.ст. 36, 42, 276-278 КПК України, слідчими слідчо-
го відділу УСБУ в Івано-Франківській області у кримінальному про-
вадженні №22022090000001284 від 27.10.2022 року повідомлено про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто у провадженні господарської діяльнос-
ті у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, 
створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупацій-
ною адміністрацією держави-агресора: Романченку Миколі Олексійо-
вичу, 15.05.1959 р.н. 

Повний текст підозри опублікований на сайті Офісу Генерального 
прокурора.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України Романченку Миколі Олексі-
йовичу, 15.05.1959 р.н., необхідно з’явитися 08.02.2023, 09.02.2023, 
10.02.2023 о 09 год. 00 хв., до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 
УСБУ в Івано-Франківській області Жовніровича О. В., р.т. (0342)590593, 
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. А. Сахарова, буд. 15, для прове-
дення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваного у кримі-
нальному провадженні №22022090000001284. Поважні причини непри-
буття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в  
ст. 139 КПК України.

Повістка про виклик в порядку спеціального судового провадження
У відповідності до вимог статей 297-1, 323 КПК України Мукачівський 

міськрайонний суд Закарпатської області викликає в судові засідання, 
які проводяться у вигляді спеціального судового провадження, Саркісян 
Карапета Маміконовича, уродженця м. Октемберян, Вірменія, мешканця  
м. Ужгород, вул. Залізнична, 44/22, обвинуваченого у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 15 — п.п. 1,5 
ч. 2 ст. 115 КК України.

Судові засідання відбудуться о 15 годині 30 хвилин 08 лютого 2023 
року, о 10 годині 00 хвилин 10 лютого 2023 року в приміщенні Мукачів-
ського міськрайонного суду за адресою: Закарпатська область, м. Мука-
чево, вул. Літуна Андрія, 13 «А».

Суддя Оксана МАРГИТИЧ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Будуєва Миколу Робер-

товича, 24.03.1974 р.н., громадянина Російської Федерації, уродженця м. Улан-
Уде Бурятської АРСР, СРСР, зареєстрований за адресою: РФ, м. Улан-Уде, вул. 
Туполєва, буд. 19, кв. 25, депутат Державної Думи Федеральних Зборів Росій-
ської Федерації, робоча адреса: м. Москва, вул. Охотний ряд, 1, як обвинуваче-
ного в кримінальному провадженні № 22023260000000016 від 10.01.2023 року 
за ч. 3 ст. 110 КК України.

Судове засідання відбудеться 09 лютого 2023 року об 11-45 год. за адресою: 
58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет 5.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченого Будуєва Ми-
коли Робертовича у засобах масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження останній вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. Г. Літвінова
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

-1..-6
-3..-8

-2..3
1..-4

2..-3
-2..-7

-2..3
-1..-6

1..-4
-2..-7

температураПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення  

спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваних 
Петрикіна О. М., Грибанова О. П., Дятлової Л. А.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетров-
ська 02.02.2023 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні № 22022050000004375, внесе-
ному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2022 стосовно Пе-
трикіна Олександра Михайловича, 02.12.1979 року народження, уроджен-
ця м. Єнакієво, Донецької області, зареєстрованого за адресою: Доне-
цька область, м. Єнакієво, вул. Комуністична, буд. 10, кв. 23, Грибанова 
Олександра Петровича, 09.07.1971 року народження, уродженця м. Єна-
кієво, Донецької області, зареєстрованого за адресою: Донецька область, 
м. Єнакієво, вул. 22 Партз’їзда, буд. № 742, Дятлової Лариси Анатоліївни, 
20.07.1974 року народження, уродженки с. Дробишеве Донецької області, 
зареєстрованої за адресою:Донецька область, смт. Дробишеве, вул. Слобо-
жанська, буд. 160, підозрюваних у вчиненні злочи нів, передбачених ч. 5 ст. 
111-1, ч. 3 ст. 28 ч. 6 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Петрикіна О. М., Грибанова О. П., Дятлової Л. А.

 Громадяни України Петрикін Олександр Михайлович, 02.12.1979 ро-
ку народження, уродженець м. Єнакієво, Донецької області, зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Єнакієво, вул. Комуністична, буд. 
10, кв. 23, Грибанов Олександр Петрович, 09.07.1971 року народжен-
ня, уродженець м. Єнакієво, Донецької області, зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Єнакієво, вул. 22 Партз’їзда, буд. № 742, Дят-
лова Лариса Анатоліївна, 20.07.1974 року народження, уродженка с. Дро-
бишеве Донецької області, зареєстрована за адресою: Донецька область, 
смт Дробишеве, вул. Слобожанська, буд. 160, на підставі ст. ст. 133, 135, 
297- 5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 07.02.2023 з 09 год. 00 хв. до  
12 год. 00 хв., до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Марі-
уполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого – Бєвало-
вої Ю.С. за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевчен-
ко, буд. 7 для завершення досудового розслідування, відкриття матеріалів, 
вручення обви нувального акта з додатками у кримінальному прова дженні 
№ 22022050000004375, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань 05.09.2022, в якому Ви є підозрюваними у вчиненні злочи нів, перед-
бачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 28 ч. 6 ст. 111-1 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик без поваж-
них причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, настають наслід-
ки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про початок здійснення спеціального досудового розслідування

 Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду Біцюка А. В. 
від 31.01.2023 у справі № 991/411/23 надано дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42015000000000722  від 16.04.2015 стосовно ЗВЄРЄВА Петра Іва-
новича, 12.04.1946 року народження, підозрюваного у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Повістка про виклик обвинуваченого Леонтьєва Володимира Павловича
Суворовський районний суд міста Одеса викликає у підготовче судове засідан-

ня обвинуваченого Леонтьєва Володимира Павловича, 22.01.1964 р.н., який заре-
єстрований за адресою: м. Київ, вул. Волоська, буд. 50/38, кв. 114, у кримінально-
му провадженні № 42022230000000060 за ознаками вчинення кримінальних пра-
вопорушень передбачених ст. ст. 28 ч. 2 438 ч. 1 КК України, яке відбудеться о  
10 годині 00 хвилин 08 лютого 2023 року в приміщенні суду за адресою: м. Одеса,  
вул. Чорноморського Козацтва, буд. 68, зал № 2.

Наслідки неприбуття обвинуваченого за викликом суду передбачені ст. 323 КПК 
України. У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК Укра-
їни. Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до 
суду.

Суддя С. О. Строілов

Повістка про виклик обвинуваченого Мотузенка Валентина Івановича
Суворовський районний суд міста Одеса викликає у підготовче судове засідан-

ня обвинуваченого Мотузенка Валентина Івановича, 18.05.1964 р.н., який мешкає за 
адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 144-А, кв. 29, у кримінальному провадженні  
№ 42022230000000060 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передба-
чених ст. ст. 28 ч. 2 438 ч.1 КК України, яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин 08 люто-
го 2023 року в приміщенні суду за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 
буд. 68, зал №2.

Наслідки неприбуття обвинуваченого за викликом суду передбачені ст. 323 КПК 
України. У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК Укра-
їни. Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до 
суду.

Суддя С. О. Строілов

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 

31.01.2023 (судова справа № 757/2500/23-к) задоволено клопотан-
ня сторони обвинувачення та надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 62022000000000823 від 14.10.2022 стосовно підозрюваної гро-
мадянки України Торби Юлії Володимирівни, 06.04.1987 р.н., яка 
зареєстрована за адресою: Луганська область, Марківський район, 
с. Кризьке, вул. Чапаєва, буд. 24.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ
Підозрювана Торба Юлія Володимирівна, 06.04.1987 р.н., яка 

зареєстрована за адресою: Луганська область, Марківський ра-
йон, с. Кризьке, вул. Чапаєва, буд. 24, відповідно до вимог  
ст. ст. 133-135, 276 КПК України Вам необхідно з’явитись на  
11 год. 00 хв. 08.02.2023, на 11 год. 00 хв. 09.02.2023 та на  
11 год. 00 хв. 10.02.2023 до слідчого Головного слідчого управ-
ління Державного бюро розслідувань Алехіної Катерини Олегів-
ни за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, каб. № 306 тел. 
(044) 365-40-00 для участі у слідчих, процесуальних діях, та для 
виконання вимог ст. 290 КПК України (ознайомлення з матеріа-
лами кримінального провадження) у кримінальному провадженні  
№ 62022000000000824 від 14.10.2022  за ч.2 ст.111 КК України.

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

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

ни повідомляю, що у кримінальному провадженні № 42015150410000321 від 
17.01.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України, слідчим відділом УСБУ в Миколаївській облас-
ті складено письмове повідомлення Казакевичу Дмитру Григоровичу, 15.05.1981 
року народження, уродженцю м. Херсон, українцю, громадянину України, зареє-
строваного та проживаючого за останньою відомою адресою: вул. Павла Дибен-
ка, буд. 1-А, м. Севастополь, АР Крим, про зміну раніше повідомленої підозри у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 408 КК України та 
про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 
ст. 111 КК України:

– ч. 1 ст. 408 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001), тобто дезертирство, 
тобто нез’явлення на службу, з метою ухилитися від військової служби;

– ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001), тобто державна зра-
да, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, 
територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, еко-
номічній та інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період зброй-
ного конфлікту.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин Казакевич Дмитро Григорович, зареєстрований за адресою:  

м. Херсон, вул. Кутузова, 4, кв. 274 та проживаючий за останньою відомою адре-
сою: АРК, м. Севастополь, вул. Павла Дибенка, буд. 1-А, відповідно до вимог  
ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 07 лютого 2023 року на 10 го-
дину в каб. №119 до слідчого відділу УСБУ в Миколаївській області, за адресою:  
м. Миколаїв, вул. Спаська, 40, для вручення Вам документів, а також допиту як 
підозрюваного у кримінальному провадженні № 42015150410000321. Нагадуємо 
про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки. Поважні при-
чини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 
Звертаємо увагу, що неприбуття на виклик є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування.

Повідомлення про підозру
31.01.2023 у кримінальному провадженні 

№22022080000000092 від 23.03.2022 складено повідомлення 
про підозру Чирко Ірини Олександрівні, 12.12.1970 р.н., уро-
дженці с. Гостеприїмне, Джанкойський р-н, АР Крим, україн-
ці, громадянці України, зареєстрованої за адресою: Запорізь-
ка область, Мелітопольський район, с. Чкалове, вул. Парти-
занська, буд. 2, про те, що вона обґрунтовано підозрюється у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України – добровільне зайняття громадянином 
України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпо-
рядчих або адміністративно-господарських функцій, у незакон-
них органах влади, створених на тимчасово окупованій терито-
рії, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора. 

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься 
на вебсайті 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 Чирко 

Ірину Олександрівну, 12.12.1970 р.н., уродженку с. Гостеприїм-
не, Джанкойський р-н, АР Крим, українку, громадянку України, 
зареєстровану за адресою: Запорізька область, Мелітополь-
ський район, с. Чкалове, вул. Партизанська, буд. 2, для прове-
дення слідчих дій за участю Вас як підозрюваної у криміналь-
ному провадженні № 22022080000000092 від 23.03.2022, на  
10 год. 00 хв. 07.02.2023, на 10 год. 00 хв. 08.02.2023 та на  
10 год. 00 хв. 09.02.2023  у кабінет № 112 слідчого відділу УС-
БУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олек-
сандрівська, б. 62.

Слідчий 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій  
області В. Шматько

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового розслідування  
відносно підозрюваного Полякова В.С. у кримінальному  

провадженні № 22022140000000040 від 31.03.2022

Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 КПК України повідомляю, що ухвалою 
слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 31.01.2023 
(справа № 461/3841/22, провадження № 1-кс/461/501/23) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 22022140000000040 від 31.03.2022 стосов-
но громадянина України Полякова Вадима Станіславовича, 19.01.1977 
року народження, раніше проживаючого за останнім місцем реєстрації 
за адресою: м. Львів, вул. Грибова, буд. 1, кв. 2а, який підозрюється у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Поляков Вадим Станіславович, 19.01.1977 року на-
родження, громадянин України, раніше проживаючого за остан-
нім місцем реєстрації за адресою: м. Львів, вул. Грибова, буд. 1,  
кв. 2а, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 08 лютого 2023 року об 11 год. 00 хв. до слід-
чого слідчого відділу УСБУ у Львівській області молодшого лейтенан-
та юстиції Целень Р.Б. (м. Львів, вул. С. Бандери, 1, каб. № 115) для 
завершення досудового розслідування, відкриття матеріалів, вручен-
ня обвинувального акта з додатками у кримінальному провадженні  
№ 22022140000000040 від 31.03.2022, за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 
2 ст. 260 КК України, в якому Ви є підозрюваним.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Гриценко Юрій Юрійович, 11.07.1969 року народження, громадянин 

України, уродженець та зареєстрований у м. Кремінна Луганської області, 
вул. Ватутіна, буд. 66, на підставі ст.ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, Вам 
у кримінальному провадженні № 22016140000000073 від 04.10.2016 пові-
домляється про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначе-
ні зокрема ст. 42 КПК України, ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конститу-
ції України.

Повний текст оголошення про підозру розміщується на вебсайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості 
про здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням: 
https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-ta-povistka-pro-
viklik-gricenka-yuyu-na-06022023.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Гриценко Юрій Юрійович, 11.07.1969 року народження, 

громадянин України, уродженець та зареєстрований у м. Кремінна Луган-
ської області, вул. Ватутіна, буд. 66, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 06, 07 та 08 лютого 2023 ро-
ку об 11 год. 00 хв. до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у 
Львівській області майора юстиції Вавричука Н.Я. (м. Львів, вул. С. Банде-
ри, 1, каб. № 115) для вручення Вам повідомлення про підозру та прове-
дення Вашого допиту в якості підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні № 22016140000000073 від 04.10.2016, за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 
ст. 260 КК України.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

Повідомлення
Миколаївський апеляційний суд повідомляє, що розгляд подання 

голови Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г. В. про 
направлення до іншого суду для розгляду обвинувального акта у кри-
мінальному провадженні № 12022230000001911 за обвинуваченням 
Хотієнко Людмили Іванівни у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, призначено на 11:00 годи-
ну 07 лютого 2023 року.

 Суддя О. М. Фаріонова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Ізмайлов Руслан Юрійович, 21.01.1970 р.н., відповідно до 

вимог ст.ст. 133, 135 КПК України викликається із захисником 06.02.2023 на  
13 год. 45 хв. до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва  
Новак Р.В., за адресою: вул. Володимирська, 15, м. Київ, 01601, зал с/з 336, 
для участі як підозрюваного у розгляді клопотання слідчого про здійснен-
ня спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 62022000000000977 від 22.11.2022 (справа № 757/3887/23-к).

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