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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДЕНИС ШМИГАЛЬ:
«Докладаємо всіх зусиль,  

щоб оперативно узгодити 
всі параметри та швидко 

досягти угоди. Розраховуємо, 
що загальний розмір 

фінансування  
становитиме понад  

15 млрд доларів».

Евакуація дітей 
обов’язкова

БЕЗПЕКА. Кабінет Міністрів схвалив механізм примусової 
евакуації дітей із зон активних бойових дій. Таке рішення ініці-
ював та розробив Координаційний штаб з питань проведення 
обов’язкової евакуації населення. Питання захисту життя дітей та 
їхньої негайної евакуації з особливо небезпечних територій узяла 
під особистий контроль віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук. 

Підстава для проведення обов’язкової евакуації — рішення об-
ласних військових адміністрацій, погоджене з органами військо-
вого командування та Координаційним штабом з питань прове-
дення обов’язкової евакуації населення.

Обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб здійснювати-
муть у супроводі одного з батьків, особи, яка їх замінює, або ін-
шого законного представника. Діти, що опинилися в зоні прове-
дення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся від-
повідальність за них лежить на дорослих. Відмова батьків чи опі-
кунів евакуювати дитину неприпустима, адже йдеться про її жит-
тя. Наразі під відповідні критерії застосування примусової еваку-
ації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут, повідомляє 
Мінреінтеграції.

1 млрд грн
залучено від приватних інвесторів  

з початку року завдяки проведенню 
ФДМ 81 приватизаційного аукціону. 

65% коштів уже надійшли  
до державного бюджету

КРИТИЧНО ВАЖЛИВИЙ ЕКСПОРТ. Продовження Чорноморської 
зернової ініціативи — центральна тема зустрічі  
в Києві Президента України Володимира Зеленського  
і Генсека ООН Антоніу Гутерреша

Український хліб 
допомагає долати 
світову кризу   

Прем’єр-міністр про переговори щодо нової 
довгострокової програми співпраці з МВФ
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СУСПІЛЬСТВО

«Урядовий кур’єр» разом 
з експертами прогнозує, 
які  зміни відбудуться на 
аграрному ринку з огляду 
на нові виклики

ТРЕНДИ-2023

Як у прикордонному селі 
Березівської ОТГ на Сумщині 
завдяки активності місцевих 
жінок з’явилася творча 
майстерня швачок 7 

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про внесення 
змін до Порядку надання 
допомоги по частковому 
безробіттю»

Зміцнюємо академічний фронт 
ПЕРЕМОЖЕМО! Національний університет «Острозька академія», який закінчив 
головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, став хабом взаємодопомоги та добра

Олексій КОСТЮЧЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Майже 100 студентів, викла-
дачів та співробітників Ост-

розької академії виборюють неза-
лежність України в лавах захис-

ників. Восьмеро з них уже стали 
нашими небесними ангелами. Ігор 
Карчевський, Владислав Войто-
вич, Андрій Лозюк, Едуард Каз-
мірчук, Віталій Дударчук, Мак-
сим Бурда, Роман Гітченко, Олег 
Мудрак — ці імена золотими літе-

рами вписано в історію їхньої аль-
ма-матер та України. Яка ж про-
никлива та хвилина мовчання, що 
глибоко проходить крізь кожне 
серце! 

А світлини з підземель Азовста-
лі студента академії Дмитра Ко-

зацького з позивним «Орест» од-
разу ж облетіли світ. У мистець-
кій галереї університету, яка од-
ночасно слугує укриттям під час 
тривог, вони зустрічають кож-
ного, хто переступає цей поріг. 
«12 місяців війни. Ретроспектива 

Острозької академії» — так назва-
ли пам’ятний захід, який символіч-
но розпочався тут, у галереї. Ака-
демічна спільнота за хронологією 
перегорнула сторінки своєї 
новітньої історії, в яку так не-
милосердно увірвалася війна. 3
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст.ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України 09.03.2023 у кримінальному провадженні  

№ 22020130000000178 від 16.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, повідомлено про  
підозру Чуйку Олександру Володимировичу, 26.03.1962 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Брянка, 
вул. Щетиніна, буд. 5, кв. 70, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного розміщува-
тимуться на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеці-
ального досудового розслідування» за посиланням: http://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО ЧУЙКА О. В.
Підозрюваний Чуйко Олександр Володимирович, 26.03.1962 р.н., зареєстрований за адресою: Луганська область,  

м. Брянка, вул. Щетиніна, буд. 5, кв. 70, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу 
України викликається на 13.03.2023 о 10:00 годині, на 14.03.2023 о 10:00 годині, на 15.03.2023 о 10:00 годині до слідчого 
відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Шев-
ченка, 7, для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК Украї-
ни, у кримінальному провадженні № 22020130000000178 від 16.06.2020, допиту в якості підозрюваного,  проведення інших 
слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
07.03.2023 у кримінальному провадженні №22022080000000102 від 29.03.2022 складено пові-

домлення про підозру Гергелю Олександру Миколайовичу, 19.01.1979 року народження, зареє-
строваному за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Велика Знам’янка, вул. Сте-
пова, буд. 410, про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України — добровільне зайняття громадянином Украї-
ни посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

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

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Гергеля Олександра Миколайовича, 

19.01.1979 року народження, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, Василівський ра-
йон, с. Велика Знам’янка, вул. Степова, буд. 410 для вручення оригіналу повідомлення про підо-
зру та проведення слідчих дій (допиту підозрюваного та інших) за участю Вас як підозрюваного у 
кримінальному провадженні №22022080000000102 від 29.03.2022, на 09 год. 10 хв. 13.03.2023 та 
на 09 год. 10 хв. 14.03.2023 у кабінет № 107 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ  
Слідчий у кримінальному провадженні — старший слідчий третього слідчого 

відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного 
бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бю-
ро розслідувань Стрільчук В. М. за погодження старшого прокурора групи проку-
рорів у кримінальному провадженні – прокурора відділу процесуального керівни-
цтва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державно-
го бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури Жигадло Ю. І., відповід-
но до ст. ст. 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278, 279 КПК України, повідомляє про підо-
зру Голубцовій Яні Валентинівні, 02.09.1987 року народження, останнє відоме міс-
це реєстрації та фактичного проживання за адресою: вул. Гагаріна, 23а, с. Ключо-
ве, Маріупольський район, Донецька область, громадянку України, українку, яка 
на час вчинення кримінального правопорушення перебувала на посаді помічника 
дільничного офіцера поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції 
Маріупольського районного управління поліції Головного управління Національної 
поліції в Донецькій області, у спеціальному званні «сержант поліції», у криміналь-
ному провадженні № 12022050000000799 від 22.09.2022 в державній зраді, тобто 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У відповідності до вимог ч. 8 ст. 135 КПК України, третій слідчий відділ (з дис-

локацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслі-
дувань, розташованого у місті Хмельницькому викликає Голубцову Яну Валенти-
нівну, 02.09.1987 року народження, остання відома адреса реєстрації: вулиця Га-
гаріна, будинок 23а, село Ключове, Маріупольський район, Донецька область, для 
проведення слідчих, процесуальних дій, у тому числі для вручення повідомлення 
про підозру, у відповідності до ст.ст. 276, 278 КПК України, у кримінальному про-
вадженні № 12022050000000799 від 22.09.2022, на 10 год. 00 хв. 13.03.2023, на 10 
год. 00 хв. 14.03.2023, на 10 год. 00 хв. 15.03.2023 за адресою: вул. Олександра Бо-
рисенка, будинок 7, м. Рівне.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст.ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України 25.02.2023 у 

кримінальному провадженні № 22022130000000395 від 25.08.2022 за ознака-
ми злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, повідомлено про підозру 
Шовкуна Олексія Володимировича, 11.10.1983 р.н., зареєстрованого за адре-
сою: Луганська область, Сватівський район, с. Шовкунівка, у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні пра-
ва та обов’язки підозрюваного розміщуватимуться на веб-сайті Офісу Гене-
рального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснен-
ня спеціального досудового розслідування» за посиланням: http://www.gp.gov.
ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ШОВКУНА О. В.

Шовкун Олексій Володимирович, 11.10.1983 р.н., зареєстрований за адре-
сою: Луганська область, Сватівський район, с. Шовкунівка, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України виклика-
ється на 13.03.2023 о 10:00 годині, на 14.03.2023 о 10:00 годині, на 15.03.2023 
о 10:00 годині до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпро, пл. Шевчен-
ка 7, для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, у кримінальному провадженні  
№ 22022130000000395 від 25.08.2022, допиту в якості підозрюваного,  прове-
дення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному про-
вадженні.

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

Оболонський районний суд міста Києва викликає обви-
нуваченого Клімчука Олега Олексійовича, 24.07.1973 року 
народження (останні відомі місця проживання: вул. Гавена, 
99, кв. 9, м. Сімферополь, АР Крим) у вчиненні злочину пе-
редбаченого ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 260 КК України в підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 14 березня 2023 року 
о 12:30. Явка до суду обов’язкова! При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу. Судове за-
сідання відбудеться в приміщенні Оболонського районного 
суду міста Києва за адресою м. Київ, вул. Левка Лук’яненка, 
2-є, зал судових засідань №15, під головуванням судді Роді-
онова С. О., судді: Луценко О. М., Шевчук А. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик до суду

Вишгородський районний суд Київської області ви-

кликає обвинуваченого Булаха Олександра Валерійовича 

для прийняття участі у підготовчому судовому засіданні 

в кримінальному провадженні №22016160000000126 за 

ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться о 12 год. 30 хв. 

18 квітня 2023 року.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України 
повідомляю, що 03.03.2023 у кримінальному провадженні, вне-
сеному до ЄРДР 25.05.2022 за № 22022210000000050 за ознака-
ми вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 КК України, складено письмове повідомлення про підо-
зру, згідно з яким Деркачов Борис Сергійович, 05.02.1987 р.н., за-
реєстрований за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул.  
О. Довженка, буд. 3А, кв. 12, проживає у м. Бердянськ Запорізь-
кої області, підозрюється у добровільному зайнятті громадянином 
України посади в незаконному правоохоронному органі, створено-
му на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

 
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДЕРКАЧОВА Б. С.

Громадянин України Деркачов Борис Сергійович, 05.02.1987 
р.н., зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, 
вул. О. Довженка, буд. 3А, кв. 12, проживає у м. Бердянськ Запо-
різької області, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, КПК України, 15 
березня 2023 року о 09.00 год., 16 березня 2023 року о 10.00 год., 
17 березня 2023 року о 11.00 год. Вам необхідно з’явитися в каб. 
№ 309 слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області до слідчого 
в ОВС Дуди Степана Степановича, за адресою: м. Тернопіль, про-
спект Степана Бандери, 21, тел. (0352) 279-216, для участі у прове-
денні слідчих та процесуальних дій, зокрема, допиту у якості під-
озрюваного у кримінальному провадженні № 22022210000000050 
від 25.05.2022, за підозрою Деркачова Б. С. у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Сивоконєв Олександр Сергійович, 24.01.1994 року народжен-

ня, уродженця с. Височинівка, Марківського району, Луганської області, громадя-
нина України, проживаючий за адресою: Луганська область, Старобільський район,  
смт Марківка, вул. Першотравнева, 51, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 
КПК України вам повідомляється про нову та зміну раніше повідомленої підозри у 
кримінальному провадженні за № 62022050020000230 від 17.05.2022, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу Укра-
їни, тобто у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та дезертирстві, тоб-
то самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від військової служби.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Сивоконєв Олександр Сергійович, 24.01.1994 року народжен-

ня, уродженець с. Височинівка, Марківського району, Луганської області, громадя-
нина України, проживаючий за адресою: Луганська область, Старобільський район,  
смт Марківка, вул. Першотравнева, 51, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необ-
хідно з’явитися 13, 14, 15 березня 2023 року о 09:30 год. до Другого слідчого відділу 
(з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бю-
ро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 
52, тел. роб. (096)-063-73-27) для проведення слідчих та процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 62022050020000230 від 17.05.2022, як підозрюваному. По-
важні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст. ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Слободнюк Максим Вікторович, 09.12.1983 р.н., остання відома адреса проживан-

ня: Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Інженерної балки, 16, згідно  
ст. 133, 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитись 24.03.2023 об 11 год. 00 хв. 
на судове засідання до Деснянського районного суду міста Києва, головуючий суддя 
Шмигельський Д. І. (проспект Володимира Маяковського, 5В, Київ, тел. 0442985242), 
з метою участі в підготовчому судовому засіданні з розгляду обвинувального акту 
за обвинуваченням Вас у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, судова справа № 569/12311/20, кримінальне провадження  
№ 22017180000000068 від 17.08.2017.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Ільїних Володимир Олексійович (Ильиных Владимир 

Алексеевич), 20.05.1975 р.н., робочий адрес: російська федерація, м. Мо-
сква, вул. Охотный Ряд, 1, згідно ст. 133, ст. 135 КПК України Вам необхідно 
з’явитись 14 березня 2023 р. о 10 год. до УСБУ у Вінницькій обл. (м. Вінни-
ця, вул. Грушевського, 27) до слідчого Гуртового С. Б., тел. (0432)599454, 
для проведення процесуальних дій за Вашою участю, в тому числі: пові-
домлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до 
матеріалів досудового розслідування, вручення копії обвинувального акта, 
реєстру матеріалів досудового розслідування у к/п № 22022020000000224 
від 02.11.2022.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Ігошин Ігор Миколайович (Игошин Игорь Николаевич), 

11.12.1970 р.н., робочий адрес: російська федерація, м. Москва, вул. 
Охотный Ряд, 1, згідно ст. 133, ст. 135 КПК України Вам необхідно з’явитись 
14 березня 2023 р. о 10 год. до УСБУ у Вінницькій обл. (м. Вінниця, вул. 
Грушевського, 27) до слідчого Гуртового С. Б., тел. (0432)599454, для про-
ведення процесуальних дій за Вашою участю, в тому числі: повідомлен-
ня про завершення досудового розслідування, надання доступу до матері-
алів досудового розслідування, вручення копії обвинувального акта, реє-
стру матеріалів досудового розслідування у к/п № 22022020000000223 від 
02.11.2022.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Ігнатов Віктор Олександрович (Игнатов Виктор Алексан-

дрович), 15.10.1968 р.н., робочий адрес: російська федерація, м. Москва, 
вул. Охотный Ряд, 1, згідно ст. 133, ст. 135 КПК України Вам необхідно 
з’явитись 14 березня 2023 р. о 10 год. до УСБУ у Вінницькій обл. (м. Вінни-
ця, вул. Грушевського, 27) до слідчого Гуртового С. Б., тел. (0432)599454, 
для проведення процесуальних дій за Вашою участю, в тому числі: пові-
домлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до 
матеріалів досудового розслідування, вручення копії обвинувального акта, 
реєстру матеріалів досудового розслідування у к/п № 22022020000000222 
від 02.11.2022.

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

Повістка про виклик до суду у кримінальному провадженні

Суддею Гречаною С. І. до Печерського районного суду міста Києва на 13 годину 00 хвилин 13.03.2023 

за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, викликається обвинувачений Проскурін Роман Вячеславович 

(проїзд. Стадіонний, буд. 4/4, кв. 25, м. Харків) у справі: обвинувальний акт у кримінальному провадженні  

№ 62022000000000241 від 05.05.2022 за обвинуваченням Проскуріна Р. В. у вчиненні кримінального право-

порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно Яку-
шевої Тамари Вікторівни, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається Якушева Тамара Вікторівна, 29.10.1955 р.н., об-
винувачений у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться  
15.03.2023 року о 15-30 год. в приміщені Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Мак-
сима Кривоноса, 25, каб. 17 під головуванням судді Макухи А. А.

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

Повідомлення  
про здійснення спеціального досудового розслідування

Слідчим суддею Центрального районного суду м. Микола-
єва винесено ухвалу від 08.03.2023 про здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22023230000000071 від 01.02.2023 відносно громадяни-
на України Разумного Віктора Петровича, 01.02.1976 р.н., який  
підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Повідомлення  
про здійснення спеціального досудового розслідування

Слідчим суддею Центрального районного суду м. Микола-
єва винесено ухвалу від 08.03.2023 про здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12022230000002781 від 08.08.2022 відносно громадяни-
на України Збаровського Петра Миколайовича, 23.05.1964 р.н., 
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні 
Ірпінський міський суд Київської області викликає потерпіло-

го Маркова Олексія Івановича, 26.03.1963 року народження, для 
прийняття участі в судовому засіданні у кримінальному прова-
дженні за обвинуваченням Пасічнюка Сергія Володимировича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 
185, ч. 1 ст. 122 КК України, яке відбудеться 16.03.2023 о 14-30 
год. в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області за 
адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Красноярцев Олександр Васильович, 

інформую вас, що підготовче судове засідання у кримі
нальному провадженні № 12022270340000750 за обви
нуваченням вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 438 КК України, призначене на 10:00 год. 16.03.2023 
в Новозаводському районному суді м. Чернігова під го-
ловуванням судді Деркача О. Г.

Адреса розташування суду: м. Чернігів, вул. Мсти
славська, буд. 17.

Ваша явка до суду як обвинуваченого є обов’язковою.
У разі неможливості прибути до суду за викликом у 

зазначений у повістці час ви зобов’язані заздалегідь по
відомити про неможливість з’явлення. Поважні причи
ни та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у 
ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодек
су України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Обвиняемый Красноярцев Александр Васи

льевич, информирую вас, что подготовительные 
судебные заседания по уголовному производству  
№ 12022270340000750 по обвинению вас в соверше
нии преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК 
Украины, назначено на 10:00 час. 16.03.2023 в Ново
заводском районном суде г. Чернигова под председа-
тельством судьи Деркача А. Г.

Адрес расположения суда: г. Чернигов, ул. Мстис
лавская, дом 17.

Ваша явка в суд в качестве обвиняемого обязатель
на.

В случае невозможности прибыть в суд по вызову 
в указанное в повестке время вы обязаны заранее со
общить о невозможности появления. Уважительные 
причины и последствия неприбытия человека по 
вызову изложены в ст. ст. 138, 139 Уголовного процес
суального кодекса Украины.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
07.03.2023 у кримінальному провадженні 

№22022080000000102 від 29.03.2022 складено по
відомлення про підозру Цвєтову Дмитру Сергійови
чу, 01.11.1983 року народження, зареєстрованому за 
адресою: Запорізька область, Василівський район,  
м. Кам’янкаДніпровська, вул. Зелена, буд. 35,  
кв. 19, про те, що він обґрунтовано підозрюється у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба
ченого ч. 7 ст. 1111 КК України — добровільне за
йняття громадянином України посади в незаконних 
правоохоронних органах, створених на тимчасово 
окупованій території.

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

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викли

кає Цвєтова Дмитра Сергійовича, 01.11.1983 ро
ку народження, зареєстрованого за адресою: Запо
різька область, Василівський район, м. Кам’янка
Дніпровська, вул. Зелена, буд. 35, кв. 19 для вручен
ня оригіналу повідомлення про підозру та проведен
ня слідчих дій (допиту підозрюваного та інших) за 
участю Вас як підозрюваного у кримінальному про
вадженні №22022080000000102 від 29.03.2022, на 09 
год. 20 хв. 13.03.2023 та на 09 год. 20 хв. 14.03.2023 
у кабінет № 107 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій 
області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрів
ська, 62.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Абгарян Армен Симонович, інфор

мую вас, що підготовче судове засідання у криміналь
ному провадженні № 22022270000000040 по обвинува
ченню вас у вчиненні кримінальних правопорушень, пе
редбачених ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК Украї
ни, призначене на 14:20 год. 14.03.2023 в Чернігівсько
му районному суді Чернігівської області під головуван-
ням судді Хоменко Л. В.

Адреса розташування суду: м. Чернігів, вул. Хлібо
пекарська, 4.

Ваша явка до суду як обвинуваченого є обов’язковою.
У разі неможливості прибути до суду за викликом у 

зазначений у повістці час ви зобов’язані заздалегідь по
відомити про неможливість з’явлення. Поважні причи
ни та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у 
ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодек
су України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Обвиняемый Абгарян Армен Симонович, информи

рую вас, что подготовительные судебные заседания по 
уголовному производству № 22022270000000040 по 
обвинению вас в совершении уголовных правонаруше
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438                              
УК Украины, назначено на 14:20 час. 14.03.2023 в Чер
ниговском районном суде Черниговской области под 
председательством судьи Хоменко Л. В.

Адрес расположения суда: г. Чернигов, ул. Хлебопе
карная, 4.

Ваша явка в суд в качестве обвиняемого обязатель
на.

В случае невозможности прибыть в суд по вызову 
в указанное в повестке время вы обязаны заранее со
общить о невозможности появления. Уважительные 
причины и последствия неприбытия человека по 
вызову изложены в ст. ст. 138, 139 Уголовного процес
суального кодекса Украины.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

07.03.2023 у кримінальному провадженні 
№22022080000000102 від 29.03.2022 складено по
відомлення про підозру Окуневіч Олександрі Юріїв
ні, 29.09.1990 року народження, зареєстрованій за 
адресою: Запорізька область, Василівський район,  
с. Велика Знам’янка, вул. Степова, буд. 20, про те, 
що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні кри
мінального правопорушення, передбаченого ч. 7  
ст. 1111 КК України — добровільне зайняття грома
дянином України посади в незаконних правоохорон
них органах, створених на тимчасово окупованій те
риторії.

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

Повістка про виклик

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викли
кає Окуневіч Олександру Юріївну, 29.09.1990 ро
ку народження, зареєстровану за адресою: За
порізька область, Василівський район, с. Велика 
Знам’янка, вул. Степова, буд. 20, для вручення ори
гіналу повідомлення про підозру та проведення слід
чих дій (допиту пі дозрюваного та інших) за участю 
Вас як підозрюваного у кримінальному проваджен
ні №22022080000000102 від 29.03.2022, на 09 год. 15 
хв. 13.03.2023 та на 09 год. 15 хв. 14.03.2023 у кабі
нет № 107 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області 
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної інспекції 
архітектури та містобудування 
України 
_____________ Семен КРИВОНОС
06 березня 2023 р.

Звіт 
про виконання Державною інспекцією архітектури та містобудування України  

секторального плану державного ринкового нагляду за 2022 рік
Державною інспекцією архітектури та містобудування України на виконання частини одинадцятої статті 20 За

кону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», пункту 30 Порядку розроблен
ня та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання, затвердже
ного постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1410 (далі — Порядок), підготовлено звіт про вико
нання секторального плану державного ринкового нагляду за 2022 рік.

Відповідно до Положення про Державну інспекцію архітектури та містобудування України (далі — ДІАМ), за
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1340, ДІАМ відповідно до покладених на неї 
завдань здійснює державний ринковий нагляд в межах сфери своєї відповідальності.

Пунктом 171 Переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють держав
ний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1069, до сфе
ри відповідальності ДІАМ віднесено продукцію «будівельні вироби», вимоги щодо відповідності якої встановле
но Технічним регламентом будівельних виробів (продукції), затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укра
їни від 20.12.2006 № 1764.

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2022 рік розроблено та затверджено, а також опубліко
вано в газеті «Урядовий кур’єр» і розміщено на офіційному вебсайті ДІАМ у визначені законодавством строки.

Разом з тим на підставі отриманих пропозицій Державної митної служби України щодо перегляду такого плану 
та затвердження його з урахуванням проєкту плану здійснення контролю продукції, що є складовою сектораль
ного плану, ДІАМ внесено зміни та 28.06.2022 затверджено секторальний план державного ринкового нагляду на 
2022 рік (зі змінами), який оприлюднено в установленому порядку.

Згідно з пунктом 32 Порядку, відповідно до наявної інформації повідомляємо, що до набрання чинності поста
нови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) 
і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» на період воєнного стану, введеного Указом Прези
дента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», до ДІАМ надійшло 22 повідо
млення митних органів Держмитслужби про призупинення митного оформлення продукції. За результатами роз
гляду таких повідомлень продукція підлягала митному оформленню в установленому порядку як така, що не ста
новила загрози суспільним інтересам або не могла вважатися такою, що не відповідала встановленим вимогам.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 06.03.2023 у кримінальному провадженні № 22022101110000269 від 27.07.2022 стосовно гро

мадянина України Жемчужникова Олександра Віталійовича, 26 жовтня 1992 року народження, уродженця Донецької області, міс
та Макіївка, громадянина України, зареєстрованого за адресою: Донецька область, місто Макіївка, вул. Миненка, буд. 14А, підо
зрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 1111, ч. 1 ст. 2583 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Жемчужникова О. В.

Підозрюваний Жемчужников Олександр Віталійович, 26 жовтня 1992 року народження, уродженець Донецької області, міста 
Макіївка, громадянин України, зареєстрований за адресою: Донецька область, місто Макіївка, вул. Миненка, буд. 14А, відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 18.03.2023 об 11 год. 00 
хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні № 22022101110000269 за ч. 4 ст. 1111, ч. 1 ст. 2583 КК України з метою до
питу як підозрюваного, під час здійснення досудового розслідування до старшого слідчого слідчого управління Головного управ
ління СБ України у м. Києві та Київській області Радь Василя Михайловича за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2. При собі не
обхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, 
настають наслідки, передбачені ст. 139, 140  КПК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Жемчужникова О. В.

Підозрюваний Жемчужников Олександр Віталійович, 26 жовтня 1992 року народження, уродженець Донецької області, міста 
Макіївка, громадянин України, зареєстрований за адресою: Донецька область, місто Макіївка, вул. Миненка, буд. 14А, відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 20.03.2023 об 11 год. 00 
хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні № 22022101110000269 за ч. 4 ст. 1111, ч. 1 ст. 2583 КК України з метою до
питу як підозрюваного, під час здійснення досудового розслідування до старшого слідчого слідчого управління Головного управ
ління СБ України у м. Києві та Київській області Радь Василя Михайловича за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2. При собі не
обхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, 
настають наслідки, передбачені ст. 139, 140  КПК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Жемчужникова О. В.

Підозрюваний Жемчужников Олександр Віталійович, 26 жовтня 1992 року народження, уродженець Донецької області, міста 
Макіївка, громадянин України, зареєстрований за адресою: Донецька область, місто Макіївка, вул. Миненка, буд. 14А, відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 21.03.2023 об 11  год. 00 
хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні № 22022101110000269 за ч. 4 ст. 1111, ч. 1 ст. 2583 КК України з метою до
питу як підозрюваного, під час здійснення досудового розслідування до старшого слідчого слідчого управління Головного управ
ління СБ України у м. Києві та Київській області Радь Василя Михайловича за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2. При собі не
обхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, 
настають наслідки, передбачені ст. 139, 140  КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ  
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Відповідно до ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріж
жя від 06.03.2023 (справа №333/1478/23) надано дозвіл на здійснення спеціального 
досудового розслідування у кримінальному провадженні за №62022080020000246 
від 18.08.2022 відносно підозрюваного Щербакова Ігоря Олександровича, 
02.03.1984 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 111 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Щербаков Ігор Олександровичу, 02.03.1984 р.н., громадянин України, уро

дженць м. Токмак, Запорізької області, який зареєстрований та проживає за адре
сою: Запорізька область, Пологівський район, м. Токмак, вул. Володарського, 
буд. 516 відповідно до вимог ст. ст. 133, 134, 135 КПК України, на 10 год. 00 хв. 
10.03.2023, на 10 год. 00 хв. 11.03.2023, на 10 год. 00 хв. 13.03.2023 Вам необ
хідно з’явитись до ТУ ДБР у м. Мелітополі за адресою: м. Запоріжжя, пр. Собор
ний, 174а, для участі у проведенні допиту в якості підозрюваного, отримання по
відомлення про завершення досудового розслідування, відкриття та ознайомлен
ня з матеріалами досудового розслідування, а також вручення обвинувального ак
ту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 62022080020000246 від 18.08.2022 за ознаками вчинення кримінального право
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведення інших слід
чих та процесуальних дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Щербаков Ігор Олек
сандровичу, 02.03.1984 р.н., про те, що 13.03.2023 спеціальне досудове розсліду
вання у кримінальному провадженні №62022080020000246 від 18.08.2022, в яко
му Вам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пе
редбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, буде завершено та обвинувальний акт буде 
спрямовано до суду.

У зв’язку з чим, Ви маєте право на ознайомлення із матеріалами досудового 
розслідування, для чого необхідно прибути 10.03.2023, 11.03.2023 та 13.03.2023 
до ТУ ДБР у м. Мелітополі за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 174а, а також 
в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкриті стороні обвинувачення наявні 
матеріали, які плануєте використовувати, як доказ у суді. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст.ст. 111112, 276279 та глави 11 КПК України по

відомляю, що 08.03.2023 у кримінальному провадженні, внесеному 
до ЄРДР 27.09.2022 за № 22022120000000260 за ознаками вчинен
ня кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1111 КК 
України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким 
Носенко В’ячеслав Анатолійович, 21.02.1974 року народження, заре
єстрований за адресою: м. Херсон, вул. Пушкінська, 45, підозрюється 
у пособництві державі агресору, тобто у вчиненні умисних дій, спря
мованих на допомогу державіагресору, вчинені громадянином Укра
їни, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки 
рішень та дій державиагресора та окупаційної адміністрації держа
виагресора, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, пе
редбаченого ч. 1 ст. 1112 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про про
цесуальні права та обов’язки підозрюваного розміщуватиметь
ся на вебсайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Пові
стки про виклик та відомості про здійснення спеціального досу
дового розслідування» за посиланням:https://www.gp.gov.ua/ua/
categories/povistkiprovikliktavidomostiprozdijsnennyaspecialnogo
dosudovogorozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Носенко В’ячеслав Анатолійович, 21.02.1974 року 

народження, зареєстрований за адресою: м. Херсон, вул. Пушкінська, 
45, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
до СУ ГУНП в Херсонській області, за фактичним місцерозташуван
ням, за адресою: вул. Спаська, 39а, м. Миколаїв, до старшого слідчо
го в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Кононенка В. Ю., як підозрю
ваний у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 1112 КК України на 
13.03.2023 о 09:00 год., 14.03.2023 о 09:00 год., та на 15.03.2023 о 
09:00 год. (для отримання письмового повідомлення про підозру, до
питу та інших процесуальних дій). 

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможли
вість явки. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про постановлення слідчим суддею ухвали  

про здійснення спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпро

петровська від 07.03.2023 (справа № 201/2474/23) надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 42022132370000154 від 08.08.2022 щодо  підозрюва
ного Ісауленка Артема Борисовича, 21.08.1985 р.н., у вчиненні кримі
нального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 1111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Ісауленко Артем Борисович, 21.08.1985 р.н., заре

єстрований за адресою: Луганська область, м. Кадіївка (колишній 
Стаханов), вул. Ульянівська, 62 викликається на 11:00 13.03.2023, 
14.03.2023, 15.03.2023 до слідчого відділу 3 управління (з дислока
цією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях за адресою: м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 
7, каб. 131, (місце фактичного розташування) для допиту як підо
зрюваного, а також для проведення інших процесуальних дій у к/п  
№ 42022132370000154 від 08.08.202, а також Ісауленко А. Б. виклика
ється на 16.03.2023 та 17.03.2023 об 11:00 за вищевказаною адресою 
для отримання повідомлення про завершення досудового розсліду
вання, надання доступу до матеріалів та ознайомлення з ними, вру
чення обвинувального акту з реєстром матеріалів досудового розслі
дування та відібрання розписки про їх отримання.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття на виклик 
вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість засто
сування приводу, накладення грошового стягнення, здійснення спе
ціального судового розгляду.

Телефон для зв’язку: 0668468154.
Зі змістом вказаних процесуальних документів можна ознайоми

тись на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора у ру
бриці «повістки про виклик та відомості про здійснення спеціаль
ного досудового розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.
ua/ua/categories/povistkiprovikliktavidomostiprozdijsnennya
specialnogodosudovogorozsliduvannya.
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Дніпровський районний суд міста Києва викликає Назаренка Олександра Вікто-
ровича як свідка на 11 годину 30 хвилин 13 березня 2023 року у справі за обви-
нуваченням Антонішина Вадима Леонідовича, 28.03.1967 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, за 
адресою: м. Київ, вул. Пластова, 3, каб. 47, для участі у судовому засіданні.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, ци-
вільного відповідача, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється про-
вадження, передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття свід-
ка передбачені статтею 327 КПК України. У разі неявки свідків до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК Укра-
їни. 

Суддя Ю. В. Іваніна

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Марасанова Юрія Володими-
ровича як обвинуваченого на 15 годину 30 хвилин 13 березня 2023 року у справі 
за обвинуваченням Марасанова Юрія Володимировича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (в редакції За-
кону України №1183-VII від 08.04.2014 року «Про внесення змін до Криміналь-
ного кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. Пластова, 3, каб. 37.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, та кримінальне провадження буде здійснюватися за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Мирослава МАРЧЕНКО

Розшукуються спадкоєм-
ці Лобова Юрія Андрійовича, 
22 грудня 1965 року наро-
дження, померлого 01 листо-
пада 2021 року. Звертатися в 
місячний термін з дня опу-
блікування оголошення за 
адресою: 63002, Харківська 
обл., Богодухівський район, 
місто Валки, вул. Пушкіна, 
19, кв. 2, тел. (05753)51260, 
нотаріус Дем’яненко В. О.

Розшукуються спадкоємці 
Полтавця Миколи Петровича, 
01 жовтня 1948 року наро-
дження, померлого 14 трав-
ня 2022 року. Звертатися в 
місячний термін з дня опу-
блікування оголошення за 
адресою: 63002, Харківська 
обл., Богодухівський район, 
місто Валки, вул. Пушкіна, 
19, кв. 2, тел. (05753)51260, 
нотаріус Дем’яненко В. О.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає обвинувачених Зінькова Ві-
ктора Івановича, Крючкова Ігоря Ігоровича, Козирєва Олексія Вікторовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, у 
судове засідання в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за № 12021010000000088 за обвинуваченням Зінько-
ва Віктора Івановича, Крючкова Ігоря Ігоровича, Козирєва Олексія Вікторовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК Украї-
ни, призначеного до розгляду у відкритому підготовчому судовому засіданні в 
приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5 на 15 березня 2023 року 
на 12 годину 10 хвилин. У разі неявки обвинувачених до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватися за відсутністю обвинувачених. Крім того, ухвалою суду від 23 червня 
2022 року було задоволено клопотання прокурора про здійснення спеціального 
судового провадження за обвинуваченням Зінькова Віктора Івановича, Крючко-
ва Ігоря Ігоровича, Козирєва Олексія Вікторовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України. 

Суддя Курило А. В.

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засідан-
ня Старатєлєва Михайла Миколайовича, 19.04.1968 року народження, громадя-
нина України, уродженця м. Саранськ, Республіка Мордовія, Російська Федера-
ція, який зареєстрований та проживає за адресою: Україна, АР Крим, Красно-
гвардійський район, сел. Полтавка, вул. Будівельників, 7, як обвинуваченого у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 111, 
ч. 2 ст. 110 КК України, у кримінальному провадженні № 42022010000000020, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2022 р., спра-
ва № 760/3895/23, провадження № 1-кп/760/2183/23, яке відбудеться 13 берез-
ня 2023 року об 11:00 год. в приміщенні суду за адресою: Україна, м. Київ, вул. 
Максима Кривоноса, 25.

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

При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.
Головуючий суддя М. В. Вишняк

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться о 13 годи-
ні 00 хвилин 13 березня 2023 року в приміщенні су-
ду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 
№ 608, обвинуваченого Проніна Дмитра Геннадійо-
вича 16.11.1986 р.н., в рамках кримінального про-
вадження № 22021000000000278, внесеного до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серп-
ня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватися за 
відсутністю обвинуваченого  в порядку спеціально-
го судового провадження.

Суддя Є. В. Сидоров

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається  
Чорнобай Ірина Олександрівна, 04.06.1958 року народження, уроджен-
ка  с. Локоть Брянської області, РФ, зареєстрована за адресою:  Луган-
ська обл., м. Кремінна, вул. Титова, буд. 1, кв. 31, на 10:00 13.03.2023, 
на 14.03.2023 та 15.03.2023 до СВ 3 управління ГУ СБ України в Доне-
цькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Дніпро, Соборний район, пл. Шевченка, буд. 7, кім. 131 (місце фак-
тичного розташування), для отримання письмового повідомлення про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення у кримінальному 
провадженні №220221300000000680 від 14.11.2022 за ознаками вчи-
нення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5  
ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваного, а також проведення ін-
ших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному про-
вадженні.

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

Телефон для зв’язку: 066 846 81 54.

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в судове засідан-
ня Осоченка Анатолія Миколайовича, 21.08.1965 року народження, 
громадянина України, уродженця с. Майське Джанкойського райо-
ну, АР Крим, який зареєстрований та проживає за адресою: Украї-
на, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 47, кв. 63, як об-
винуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, у кримінальному провадженні  
№ 42016000000002417, внесеному 15.09.2016 р. до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань, справа № 760/8789/22, провадження  
№ 1-кп/760/15/23, яке відбудеться 15 березня 2023 року об 11:00 год. 
в приміщенні суду за адресою: Україна, м. Київ, вул. Максима Криво-
носа, 25.

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

При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.
Головуючий суддя М. В. Вишняк

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в судове засідан-
ня Абалакова Олега Євгенійовича, 21.03.1967 року народження, гро-
мадянина України, уродженця РФ, який зареєстрований та прожи-
ває за адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Октябрь-
ська, 22, кв. 5, як обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 4 ст. 260, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, у кримінальному провадженні № 12018010000000035, внесено-
му 03.04.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, справа  
№ 760/15317/22, провадження № 1-кп/760/9/23, яке відбудеться 14 
березня 2023 року о 12:00 год. в приміщенні суду за адресою: Украї-
на, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25.

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

При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.
Головуючий суддя М. В. Вишняк

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє, що ухвалою суду від 23.02.2023 р. призна-
чено судовий розгляд на підставі обвинувального акта, який надійшов з прокуратури Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя, у кримінальному провадженні № 12018010000000068, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2018 р., за обвинуваченням Ляуті-
на Андрія Володимировича, 25.10.1972 року народження, у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 4 ст. 260, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 КК України, на 14 березня 2023 року на 
11 год. 30 хв. в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Максима Кривоноса, 25.

Крім того, ухвалою суду від 23.02.2023 р. задоволено клопотання прокурора відділу про-
цесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та нагляду за додержанням 
законів органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю 
управління нагляду за додержанням законів органами поліції та органами, які ведуть бороть-
бу з організованою та транснаціональною злочинністю і щодо злочинів, вчинених в умовах 
збройного конфлікту, прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Барда-
кова О. В. та прийнято рішення про здійснення спеціального судового провадження у кримі-
нальному провадженні № 12018010000000068, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 04.05.2018 р., за обвинуваченням Ляутіна Андрія Володимировича, 25.10.1972 року 
народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 260, ч. 1 ст. 111, 
ч. 2 ст. 110 КК України.

Головуючий суддя М. В. Вишняк

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в підготовче судо-
ве засідання Сундукова Василя Михайловича, 02.01.1955 року наро-
дження, громадянина України, уродженця с. Літиня Дрогобицького ра-
йону Львівської області, який зареєстрований та проживає за адресою: 
Україна, АР Крим, м. Севастополь, вул. Жовтневої революції, 22, кор-
пус 12, кв. 7, як обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у кримінальному про-
вадженні № 42016000000002838, внесеному 12.10.2016 р. до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань, справа № 760/10170/22, проваджен-
ня № 1-кп/760/5/23, яке відбудеться 13 березня 2023 року об 11:30 год. 
в приміщенні суду за адресою: Україна, м. Київ, вул. Максима Криво-
носа, 25.

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

При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.
Головуючий суддя М. В. Вишняк

Оголошення про виклик до суду
Святошинський районний суд міста Киє-

ва викликає у якості обвинуваченого Федоро-
ва Дмитра Миколайовича для розгляду кри-
мінального провадження з дозволом на здій-
снення спеціального судового провадження, 
внесеного до ЄРДР за №62022000000000624 
відносно Федорова Дмитра Миколайовича, 
обвинуваченого у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України, та повідомляє, що судо-
ве засідання відбудеться 13.03.2023 р. о 10 
год. 00 хв. в приміщенні Святошинського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: м. Київ,  
вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 217.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а розгляд кримінального прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

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

09.03.2023 у кримінальному провадженні № 22020130000000178 від 
16.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК Укра-
їни, повідомлено про підозру Малому Павлу Георгійовичу, 05.11.1968 
р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Брянка, мікро-
район Тополь, буд. 30, кв. 29, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4  
ст. 110-2 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні 
права та обов’язки підозрюваного розміщуватимуться на веб-сайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомос-
ті про здійснення спеціального досудового розслідування» за посилан-
ням: http://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-
pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО МАЛОГО П. Г.
Підозрюваний Малий Павло Георгійович, 05.11.1968 р.н., зареєстро-

ваний за адресою: Луганська область, м. Брянка, мікрорайон Тополь, 
буд. 30, кв. 29, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінально-
го процесуального кодексу України викликається на 13.03.2023 об 11:00 
годині, на 14.03.2023 об 11:00 годині, на 15.03.2023 об 11:00 годині до 
слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях 
за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, для 
отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, у кримінальному проваджен-
ні № 22020130000000178 від 16.06.2020, допиту в якості підозрювано-
го,  проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кри-
мінальному провадженні.

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

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

ни 09.03.2023 у кримінальному провадженні № 22020130000000178 
від 16.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК 
України, повідомлено про підозру Васильєву Володимиру Васильови-
чу, 10.07.1958 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська область,  
м. Брянка, мікрорайон Тополь, буд. 43, кв. 75, у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні 
права та обов’язки підозрюваного розміщуватимуться на веб-сайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомос-
ті про здійснення спеціального досудового розслідування» за посилан-
ням: http://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-
pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО ВАСИЛЬЄВА В. В.
Підозрюваний Васильєв Володимир Васильович, 10.07.1958 р.н., за-

реєстрований за адресою: Луганська область, м. Брянка, мікрорайон То-
поль, буд. 43, кв. 75, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримі-
нального процесуального кодексу України викликається на 13.03.2023 
о 09:00 годині, на 14.03.2023 о 09:00 годині, на 15.03.2023 о 09:00 годи-
ні до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Шевченка, 
7, для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, у кримінальному прова-
дженні № 22020130000000178 від 16.06.2020, допиту в якості підозрю-
ваного, проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному 
кримінальному провадженні.

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

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

09.03.2023 у кримінальному провадженні № 22020130000000178 від 
16.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК Укра-
їни, повідомлено про підозру Кононенко Ларисі Миколаївні, 17.07.1959 
р.н., зареєстрованій за адресою: Луганська область, м. Брянка, мікро-
район Тополь, буд. 4, кв. 33, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4  
ст. 110-2 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні 
права та обов’язки підозрюваного розміщуватимуться на веб-сайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомос-
ті про здійснення спеціального досудового розслідування» за посилан-
ням: http://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-
pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ КОНОНЕНКО Л. М.
Підозрювана Кононенко Лариса Миколаївна, 17.07.1959 р.н., зареє-

стрована за адресою: Луганська область, м. Брянка, мікрорайон Тополь, 
буд. 4, кв. 33, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального 
процесуального кодексу України викликається на 13.03.2023 о 12:00 го-
дині, на 14.03.2023 о 12:00 годині, на 15.03.2023 о 12:00 годині до слід-
чого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях 
за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, для 
отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, у кримінальному проваджен-
ні № 22020130000000178 від 16.06.2020, допиту в якості підозрюваної, 
проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримі-
нальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у 
ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: накладення грошового стяг-
нення, можливість застосування приводу, здійснення спеціального до-
судового розслідування, здійснення спеціального судового розгляду.
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В провадженні судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської 
області Ларіної О. В. перебуває обвинувальний акт у кримінальному прова-
дженні відносно Цибуленка Віталія Валерійовича за ознаками злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за № 12014110000000304 від 01.10.2014 року.

Розгляд судового засідання відбудеться 23 березня 2023 року о 12 год. 
00 хв. в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської об-
ласті за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Павла Скоропад-
ського, 4-а.

Суддя Ольга БОНДАРЕНКО

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового  
засідання в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Сорока Олексій Олександрович, 14.06.1976 року на-
родження, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання, що відбудеться 14.03.2023 року о 12 годині 
30 хвилин в залі судових засідань № 233 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судово-
му засіданні в якості обвинуваченого.

Суддя Кічмаренко С. М.

Приватний нотаріус Звенигородсько-
го району нотаріального округу Чер-
каської області Білоус В. П. повідомляє 
спадкоємців померлого 25.01.2023 ро-
ку Сороки Віктора Федоровича про за-
ведення до його  майна спадкової спра-
ви та викликає його спадкоємців для 
оформлення спадщини. Контактні дані: 
20603, Черкаська область,  Звенигород-
ський район, місто Шпола, вулиця Геро-
їв Крут, 10, оф. 3. Тел.: 0972627860.

Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти 

КВ № 53607594 від 15 червня 
2020 року та додаток до нього 

АЦ № 195909, виданий ТОВ «Центр 
освіти «Оптіма» на ім’я Крюкової 

Єлизавети Владиславівни, 
вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Ленінський районний суд м. Запоріжжя викликає обвинуваченого Кутікова Сергія Миколайовича, 06.10.1974 

р.н., у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, у судове за-
сідання, яке відбудеться 14 березня 2023 року о 10 годині 00 хвилин під головуванням судді Телегуз С. М. Явка 
до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Судове засідання у криміналь-
ному провадженні відбудеться у приміщенні Ленінського районного суду м. Запоріжжя: вул. Незалежної України, 
1/2, м. Запоріжжя. У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Ленінський районний суд м. Запоріжжя викликає обвинуваченого Зубарєва Максима Юрійовича, 29.04.1978 

р.н., у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, у судове за-
сідання, яке відбудеться 27 березня 2023 року о 10 годині 00 хвилин під головуванням судді Новікової Н. В. Явка 
до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Судове засідання у криміналь-
ному провадженні відбудеться у приміщенні Ленінського районного суду м. Запоріжжя: вул. Незалежної Украї-
ни, буд. 1/2, м. Запоріжжя. У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним пові-
домленням. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Ленінський районний суд м. Запоріжжя викликає обвинувачену Жмай Тетяну Іванівну, 03.04.1965 р.н., у вчи-

ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 27 березня 2023 року о 10 годині 30 хвилин під головуванням судді Новікової Н. В. Явка до суду є обов’язковою. 
При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Судове засідання у кримінальному провадженні відбу-
деться у приміщенні Ленінського районного суду м. Запоріжжя: вул. Незалежної України, 1/2, м. Запоріжжя. У ра-
зі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належним повідомленням.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Винокуров Валерій Володимирович, 24.03.1973  року народження, у відповідності 

до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 22022030000000118 від 16 серпня 2022 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 Криміналь-
ного кодексу України, тобто у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням ор-
ганізаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських 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 вебсайті Офісу Генерального прокурора у рубриці 
«Повістки про виклик» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 137 КПК України викликається підозрюваний Винокуров Валерій Володимирович, 

24.03.1973 р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання за адресою: Донецька обл., Краматорський р-н, 
смт Зарічне, вул. Бульварна, буд. 91, на 14.03.2023 об 11:00, 15.03.2023 об 11:00 та 16.03.2023 об 11:00 до бу-
дівлі тимчасової дислокації слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях за адресою: м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, каб. 130, для отримання письмового повідомлення 
про підозру у скоєнні кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №22022030000000118 від 
16 серпня 2022 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 КК України, для отримання повідо-
млення про підозру та допиту як підозрюваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазна-
ченому кримінальному провадженні. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 KПK України повідомляється, що на під-
ставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 
06.03.2023 (справа №953/7183/22) надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування (in absentia) у кримінальному прова-
дженні № 12022220000000658 від 28.10.2022 за ознаками вчинення кри-
мінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК 
України, відносно Малєєва Івана Миколайовича, 28.04.1982 року наро-
дження, громадянина України, уродженця с. Руська Лозова Харківської 
області.  

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Когуашвілі Бадрі Амберкієвич, 22.03.1964 р.н., у відповідності до ви-
мог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про підозру у 
кримінальному провадженні за № 12022000000001445 від 26.12.2022, а 
саме у часті у злочинному зібранні (сходці) осіб, які здійснюють злочин-
ний вплив, для матеріального забезпечення та координації злочинної ді-
яльності, у тому числі розподілу доходів, одержаних злочинним шля-
хом, у тому числі із  використанням засобів зв’язку, тобто у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255-2 КК України.  

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Сергій ХАРІН

Повістка про виклик
Обвинувачений Орлов Вячеслав Вячеславович, 09.09.1981 року на-

родження, зареєстрований та проживає за адресою: Запорізька обл., 
Мелітопольський р-н, с. Семенівка, вул. Михайлівська, 227, відпо-
відно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України, викликається в судове за-
сідання на 15:30 год. 13.03.2023 р., 15:00 год. 21.03.2023 р., 15:00 
год. 06.04.2023 р. до Комунарського районного суду м. Запоріжжя  
(м. Запоріжжя, вул. Європейська, 7, каб. 24, тел. 093-097-13-12) у спра-
ві №331/3078/22, кримінальне провадження №22022080000001629, за 
обвинуваченням Орлова Вячеслава Вячеславовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. 
Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 
138, 139 КПК України.

Київський районний суд м. Полтави викликає Губіна Вла-
дислава Валерійовича, 12.08.1974 р.н. (останнє відоме міс-
це проживання: м. Харків, вул. Н. Ужвій, буд. 92, кв. 102), як 
обвинуваченого в судове засідання по кримінальному про-
вадженню №644/5100/17 по обвинуваченню у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366,  
ч. 5 ст. 191 КК України. Судове засідання відбудеться 16 бе-
резня 2023 року о 10 год. 30 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: м. Полтава, пров. Хорольського, 6, каб №19, зал судо-
вих засідань №8 (каб. 19). В разі неявки справу буде розгля-
нуто за Вашої відсутності. 

Суддя О. С. Калько

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», код ЄДРПОУ 35960913, вимагає від Самченко На-
талі Леонідівни, зареєстрованої за адресою: м. Донецьк, вул. Ново-Черкась-
ка, буд. 89, усунення порушень зобов’язань за іпотечним договором №651 від 
04.08.2020, з наступними змінами до нього та повного дострокового погашен-
ня заборгованості за основним зобов’язанням, забезпеченим іпотекою за вка-
заним іпотечним договором, та попереджає про початок процедури звернен-
ня стягнення згідно ст. 37 ЗУ «Про іпотеку» на предмет іпотеки, що знаходить-
ся за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, буд. 14-А, кв. 315/1, у ра-
зі невиконання вимоги про повне дострокове погашення заборгованості перед 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», протягом 30 днів з моменту розміщення даного ого-
лошення.

Повістка про виклик
Переходченко (Прохорова) Анастасія Андріївна, 22.08.1986 року народжен-

ня, уродженка м. Луганськ, зареєстрована за адресою: Луганська обл., м. Ста-
робільськ, вул. Енергетична, 28, кв. 2, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК 
України Вам необхідно з’явитися 20 березня 2023 року в період часу з 09 год. 
00 хв. по 17 год. 00 хв., 21 березня 2023 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 
17 год. 00 хв. та 23 березня 2023 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 
00 хв. до Подільського УП ГУНП у м. Києві для допиту в якості підозрюваного 
в межах кримінального провадження № 42022102070000181 від 19.05.2022 КК 
України. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у 
ст.ст. 138, 139 КПК України.

Ленінський районний суд м. Запоріжжя викликає 
Шевчика Андрія Володимировича, 17.06.1973 року на-
родження (зареєстрований та фактично проживає за 
адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Вої-
нів-Інтернаціоналістів, буд. 28, кв. 33), який є обвину-
ваченим у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, 
ч. 4 ст. 111-1 КК України, у кримінальному проваджен-
ні № 22022080000000170 від 19.04.2022, на 10 годину 
00 хвилин 22.03.2023 до Ленінського районного суду  
м. Запоріжжя за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалеж-
ної України, буд. 1/2. 

Суддя С. М. Телегуз

ОГОЛОШЕННЯ
Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпро-

петровської обл. повідомляє, що судові засідання  у 
справі №212/4028/22 у кримінальному проваджен-
ні за обвинуваченням Яснікова Михайла Геннадійови-
ча, 25.06.1975 р.н., Маркова Дмитра Олександровича, 
19.09.1976 р.н., у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК Украї-
ни, відбудуться 16.03.2023 об 11-00 годині, 20.03.2023 
о 10-30 годині, 27.03.2023 о 10-30 годині  у приміщен-
ні суду за адресою: Україна, Дніпропетровська обл.,  
м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, зал судового засідання 
№ 204.

Офіційне повідомлення ПрАТ «Датагруп»

ПрАТ «ДАТАГРУП» інформує, що з 01.04.2023 змі-

нюються тарифи на послуги голосової електронної 

комунікації у фіксованому місці для абонентів ПрАТ 

«Датагруп», що користуються абонентською лінією 

зв’язку, SIP-лінією, SIP-Trunk та/або ISDN PRI.

Детальніше з новими тарифами можна ознайомитися 

за номером телефону Контакт-центру 0-800-211-000 

та на сайті ПрАТ «Датагруп» www.datagroup.ua.

Повістка про виклик до суду  
в кримінальному провадженні

Суддею Гречаною С. І. до Печерського районного 
суду міста Києва на 14 годину 00 хвилин 14.03.2023 
за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, викли-
кається обвинувачений Магрицький Степан Олексан-
дрович, 22.07.1982 року народження (Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Л. Українки, 39-а), у спра-
ві: обвинувальний акт у кримінальному проваджен-
ні № 62022000000000407 від 21.06.2022 за обвинува-
ченням Магрицького С. О. у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК Укра-
їни.

Повістка про виклик обвинуваченого при проведенні судового засідання  
в порядку спеціального провадження

Обвинувачений Саченко Павло Євгенович, 12.07.1971 р.н., уродженець смт Доброслав Одеської облас-
ті, зареєстрований за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт Доброслав, вул. Мічуріна, буд. 34, 
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 ч. 3 КПК України викликається у судове засідання, яке відбудеться 
17.03.2023 р. об 11:30 годині в приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси, зала судових засідань 
№11 за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 68 за обвинуваченням у скоєнні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

У разі неявки Саченка П. Є. до суду дане оголошення вважається, належним повідомленням про дату, час 
та місце судового розгляду, та кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження під головуванням судді Позняка В. С.

Повістка про виклик обвинуваченого при проведенні судового засідання  
в порядку спеціального провадження

Обвинувачений Філін Максим Сергійович, 07.07.1984 р.н., уродженець м. Тула російської федерації, росія-
нин, громадянин російської федерації, зареєстрований за адресою: Херсонська область, Скадовський район, 
смт Лазурне, вул. Миру, 118, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 ч. 3 КПК України, викликається у судове за-
сідання, яке відбудеться 15.03.2023 р. о 13:00 годині в приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси, 
зала судових засідань №12 за адресою: м. Одеса, вул.  Чорноморського козацтва, буд. 68 за обвинуваченням 
у скоєнні кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України. 

У разі неявки Філіна М.С. до суду дане оголошення вважається, належним повідомленням про дату, час та 
місце судового розгляду, та кримінальне провадження здійснюватиметься за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження головуванням судді Шурупова В. В. 

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебуває кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Дерев’янкіна Сергія Володимировича, 28.12.1982 року народження, останнє відоме за-
реєстроване місце проживання: Луганська область, Міловський район, с. Великоцьк, вул. Шкільна, буд. 9, в 
судове засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Дерев’янкіна Сергія Володими-
ровича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України, яке відбу-
деться 24 березня 2023 року о 09 год. 00 хв.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться в режимі відеоконференцзв’язку.
Суддя Інна СИДОРЕНКО

В провадженні Селидівського міського суду Донецької області знаходиться кримінальне провадження 
№242/1320/22 відносно Ільїна Сергія Вікторовича, 29.04.1969 р. н., останнє відоме місце реєстрації: м. До-
нецьк, просп. Грінкевича, 8/15, за обвинуваченням за ч. 2 ст. 110 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Ільїна Сергія Вікторовича для проведення підготовчого судового засідання 
по кримінальному провадженню на 16 березня 2023 року о 13 годині 30 хвилин.

Додатково повідомляємо, що Селидівський міський суд Донецької області працює в дистанційному режи-
мі, і учасники справи не позбавлені права брати участь в засіданні за допомогою відеоконференції.

Суддя Н. О. Хацько

В провадженні Дружківського міського суду До-
нецької області, вул. Енгельса, №45, знаходиться 
кримінальне провадження № 1-кп/229/65/2023 від-
носно обвинуваченої Полякової Яни Миколаївни, 
26.01.1966 р.н. за ч. 3 ст. 111-1 КК України, заре-
єстрованої за адресою: Донецька область, Бахмут-
ський район, смт Миронівський, вул. Хмельниць-
кого, буд. 12, кв. 1.

Суд викликає обвинувачену Полякову Яну Ми-
колаївну для проведення підготовчого судового 
засідання по кримінальному провадженню на 16 
березня 2023 о 13-00 годині, яке відбудеться в за-
лі суду Дружківського міського суду Донецької об-
ласті.

Суддя Хомченко Л. І.

В провадженні судді Дружківського міського суду Донецької області Погрібної Н. М. знаходиться 
кримінальне провадження № 204/6388/22, 1-кп/229/491/2022 за обвинуваченням Пономарьової (Фі-
лоненко) Ольги Вадимівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 
КК України.

Обвинувачена Пономарьова (Філоненко) Ольга Вадимівна, 23.11.1970 р.н., яка зареєстрована та 
проживає за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м. Світлодарськ, 54/20, викликаєть-
ся у підготовче судове засідання 14 березня 2023 року о 12 год. 30 хв., яке відбудеться в примі-
щенні Дружківського міського суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Дружківка,  
вул. Енгельса, 45, кім. 207. 

Після опублікування оголошення про виклик в пресі обвинувачена вважається повідомленою про 
дату, час та місце розгляду справи. Наслідки неприбуття обвинуваченої до суду передбачені ст. ст. 
139, 323 КПК України.

В провадженні Селидівського міського суду Донецької області 
знаходиться кримінальне провадження №344/10333/21 відносно 
Князева Анатолія Олександровича,17.06.1981 р. н., останнє відо-
ме місце реєстрації: м. Авдіївка, пров. Щорса, 4, за обвинувачен-
ням за ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Князева Анатолія Олександро-
вича для проведення підготовчого судового засідання по кримі-
нальному провадженню на 16 березня 2023 року о 10 годині 30 
хвилин.

Додатково повідомляємо, що Селидівський міський суд Доне-
цької області працює в дистанційному режимі, і учасники справи 
не позбавлені права брати участь в засіданні за допомогою віде-
оконференції.

Суддя Н. О. Хацько



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва  Дуна-

євської Д. Л. від 26.01.2023 надано дозвіл на проведення спеціального досу-
дового розслідування у кримінальному провадженні №22023000000000053 
від 19.01.2023 відносно підозрюваного Молокова Олександра Геннадійови-
ча, 27 серпня 1977 року народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Молокова О. Г. 

Підозрюваний Молоков О.Г., 27.08.1977 р.н., зареєстрований за адре-
сою: Російська Федерація, Чуваська республіка, м. Чебоксари, вул. Герце-
на, буд. 4, кв. 42, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276, 290-291, 297-5 
Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 
13.03.2023 о 13 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному проваджен-
ні №22023000000000053 від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з ме-
тою  допиту Вас як підозрюваного, отримання повідомлення про завершен-
ня досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами до-
судового розслідування, а також вручення обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні до слід-
чого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчо-
го управління СБ України Риженка Володимира Анатолійовича за адресою:  
м. Київ, вул. Володимирська, 33. При собі необхідно мати документ, який по-
свідчує особу. 

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

СООБЩЕНИЕ 
о принятии следственным судьей решения  

об осуществлении специального досудебного расследования
Постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда  

г. Киева Дунаевской Д. Л. от 26.01.2023 предоставлено разрешение на про-
ведение специального досудебного расследования в уголовном производ-
стве № 22023000000000053 от 19.01.2023 в отношении подозреваемого Мо-
локова Александра Геннадьевича, 27 августа 1977 года рождения, в совер-
шении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 
УК Украины.

Повестка  
о вызове подозреваемого Молокова А. Г.

Подозреваемый Молоков Александр Геннадиевич, 27 августа 1977 года 
рождения, зарегистрированный по адресу: российская федерация, Чуваш-
ская Республика, г. Чебоксары, ул. Герцена, д. 4,  кв. 42, в соответствии с 
требованиями ст.ст. 133, 135, 295 Уголовного процессуального кодекса 
Украины, Вам необходимо явиться 13.03.2023 в 13 час. 00 мин. как подо-
зреваемому в уголовном производстве № 22023000000000053 по признакам 
совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 
ст. 438 УК Украины, с целью допроса в качестве подозреваемого, получе-
ния уведомления о завершении досудебного расследования, а также вруче-
ния обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования 
в уголовном производстве к следователю 2 отдела 3 управления досудебно-
го расследования Главного следственного управления СБ Украины Рыженку 
Владимиру Анатольевичу по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 33. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Анто-

нюк М. С. від 30.01.2023 надано дозвіл на проведення спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні №22023000000000054 від 
19.01.2023 відносно підозрюваного Реймера Олександра Гергардовича, 15 
червня 1979 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО РЕЙМЕРА О. Г. 
Підозрюваний Реймер О. Г., 15.06.1979 р.н., зареєстрований за адресою: 

Російська Федерація, м. Новосибірськ, вул. Орджонікідзе, буд. 47, кв. 77, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276, 290-291, 297-5 Кримінального проце-
суального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 13.03.2023 о 15 год. 00 
хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні №22023000000000054 
від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою  допиту Вас як підозрю-
ваного, отримання повідомлення про завершення досудового розслідуван-
ня, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а та-
кож вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслі-
дування у кримінальному провадженні до слідчого 2 відділу 3 управління до-
судового розслідування Головного слідчого управління СБ України Риженка 
Володимира Анатолійовича за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При 
собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

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

СООБЩЕНИЕ 
о принятии следственным судьей решения  

об осуществлении специального досудебного расследования
Постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда 

г. Киева Антонюк М. С. от 30.01.2023 предоставлено разрешение на прове-
дение специального досудебного расследования в уголовном производстве 
№ 22023000000000054 от 19.01.2023 в отношении подозреваемого Реймера 
Александра Гергардовича, 15 июня 1979 года рождения, в совершении уго-
ловного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО РЕЙМЕРА А. Г.
Подозреваемый Реймер Александр Гергардович, 15 июня 1979 года рож-

дения, зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, г. Новоси-
бирск, ул. Орджоникидзе, 47, кв. 77, в соответствии с требованиями ст.ст. 
133, 135, 295 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вам необхо-
димо явиться 13.03.2023 в 15 час. 00 мин. как подозреваемому в уголовном 
производстве № 22023000000000054 по признакам совершения уголовного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины, с це-
лью допроса в качестве подозреваемого, получения уведомления о завер-
шении досудебного расследования, а также вручения обвинительного акта и 
реестра материалов досудебного расследования в уголовном производстве 
к следователю 2 отдела 3 управления досудебного расследования Главно-
го следственного управления СБ Украины Рыженку Владимиру Анатольеви-
чу по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 33. При себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Слобо-

данюк П. Л. від 26.01.2023 надано дозвіл на проведення спеціального досу-

дового розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000055 
від 19.01.2023 відносно підозрюваного Швеця Олега Валерійовича, 22 верес-
ня 1992 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Швеця О. В. 

Підозрюваний Швець О. В., 22.09.1992 р.н., зареєстрований за адресою: 
Запорізька область, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Шульгіна, буд. 61, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 276, 290-291, 297-5 Кримінального процесу-
ального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 13.03.2023 об 11 год. 00 
хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні № 22023000000000055 
від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з ме-
тою допиту Вас як підозрюваного, отримання повідомлення про завершен-
ня досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами 
досудового розслідування, а також вручення обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні до слідчого 2 відділу  3 управління досудового розслідування Головно-
го слідчого управління СБ України Риженка Володимира Анатолійовича за 
адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При собі необхідно мати доку-
мент, який посвідчує особу. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Дуна-
євської Д. Л. від 26.01.2023 надано дозвіл на проведення спеціального досу-
дового розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000056 
від 19.01.2023 відносно підозрюваного Башинського Олександра Володими-
ровича, 02 вересня 1982 року народження, у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК 
України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Башинського О. В. 

Підозрюваний Башинський О. В., 02.09.1982 р.н., зареєстрований за 
адресою: Запорізька область, Кам’янсько-Дніпровський район, с. Велика 
Знам’янка, вул. Степова, буд. 473, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276, 
290-291, 297-5 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необ-
хідно з’явитися 13.03.2023 о 09 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінально-
му провадженні №22023000000000056 від 19.01.2023 за ознаками вчинен-
ня кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111-2, ч. 2 
ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою  допиту Вас як підозрюваного, отри-
мання повідомлення про завершення досудового розслідування, відкриття й 
ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також вручення 
обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні до слідчого 2 відділу 3 управління досудового роз-
слідування Головного слідчого управління СБ України Риженка Володимира 
Анатолійовича за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При собі необ-
хідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обовяязкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються за-
ходи, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу 
України: примусовий привід, грошове стягнення.

31 січня 2023 року  
Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні 

Кримінальне провадження № 11-кп/824/1169/2023

Київський апеляційний суд _____________________________
                                          (найменування суду)

викликає Вас як обвинувачену на 15 березня 2023 року на 11 год. 00 хв.
для участі в розгляді апеляційного провадження за апеляційною скар-
гою захисника Петрашенка Вячеслава Петровича на вирок Святошин-
ського районного суду м. Києва від 27 вересня 2022 року стосовно об-
винуваченої Альошиної Світлани Михайлівни у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України
Місцезнаходження суду: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а
Суддя-доповідач: Яковлева В. С. 
___________________________________________
                       (підпис, ініціали, прізвище)

Кому: Альошиній Світлані Михайлівні
Місцезнаходження/місце проживання:
вул. Блюхера, 11, м. Севастополь, АР Крим
Додатково просимо подати такі документи:
що посвідчують особу
Повідомляємо, що Ваша явка в судове засідання 15 
березня 2023 року є обов’язковою.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про 
неможливість з’явлення до суду.
Тел. / факс (044) 284-15-77; (044) 284-14-56
е-mail: inbox@kia.court.gov.ua

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно  зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості 
тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК 
України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — стат-
тею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників 
— статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327  КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-279 та глави 11 КПК України повідомляю, що у кримінальному прова-

дженні, внесеному до ЄРДР 29.07.2022 під № 22022000000000398 за ознаками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, 09.03.2023 складено письмове повідомлення про підозру, 
згідно з яким громадянка України Павлюк Марина Володимирівна, 18.11.1988 р.н., уродженка м. Луганськ, 
Луганська обл., зареєстрована за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Брестська, буд. 7/А, кв. 136,  
підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконному правоохоронному ор-
гані, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного 
розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості 
про здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням: https:// www.gp.gov.ua/ua/categories/
povistki-pro-viklik-tavidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogorozsliduvannya. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Павлюк Марина Володимирівна, 18.11.1988 р.н., уродженка м. Луганськ, Луганська обл., за-

реєстрована за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Брестська, буд. 7/А, кв. 136, на підставі ст. ст. 133, 
135 КПК України Вам необхідно з’явитись до старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Служби 
безпеки України Ромашкіна Д. С. за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33, каб. 706, н.т.: (044) 255-55-59, 
як підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, на 
13.03.2023 о 10:00 год., на 14.03.2023 о 10:00 год, 15.03.2023 о 10:00 год. (для отримання письмового по-
відомлення про підозру, допиту та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22022000000000398 в якості підозрюваного).

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

Повістка про виклик обвинуваченого в судове засідання  
та інформація про процесуальні документи, що підлягають врученню йому

У провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючого судді 
Широкої К. Ю., суддів Хамзіна Т. Р., Біцюка А. В. перебуває кримінальне провадження, вне-
сене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52022000000000230 від 22.08.2022 
за обвинуваченням Єгорова В. С., Краснопортка Р. М., Олійника В. В. у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. 

У зв’язку з цим у судове засідання викликається:
обвинувачений — Олійник Володимир Володимирович, 03.08.1973 р.н., зареєстроване 

місце проживання: Івано-Франківська обл., м. Тлумач, вулиця Грушевського, будинок 9, 
квартира 11.

Судове засідання призначене на 16.03.2023 о 15:00 за адресою: місто Київ, вулиця Хре-
щатик, 42-а, тел. +38 (044) 585 59 43, e-mail: inbox@vaks.gov.ua.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші поді-

бні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відряджен-

ня, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або 

вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їх-

ньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загально-

державної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайом-
леним з її змістом.

Оголошення про виклик до суду

В провадженні судді Кіровського районного суду м. Кіровограда Бур-
ко Р. В. перебуває кримінальне  провадження  № 12022130000000045 від 
02.04.2022 року відносно: Хортів Сергія Івановича, 04 травня 1966 ро-
ку народження, громадянина України, уродженця міста Молодогвардійськ 
міста Краснодона Луганської області, зареєстрованого та проживаючого 
за адресою: Луганська область, місто Рубіжне, вул. Пушкіна, 24/6, обви-
нуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1 КК України. Ухвалою від 28.02.2023 р. судом по-
становлено здійснювати спеціальне судове провадження у справі. На під-
ставі вищевикладеного Кіровський  районний суд м. Кіровограда у поряд-
ку статті 323 КПК України викликає в судове засідання на 15 год. 00 хв. 16 
березня  2023 року, 14 год. 30 хв. 21 березня 2023 року, 14 год. 00 хв. 
30 березня 2023 року обвинуваченого Хортів Сергія Івановича, 04 трав-
ня 1966 року народження, для розгляду вищезазначеного кримінально-
го провадження (судове засідання відбудеться в приміщенні Кіровсько-
го районного суду м. Кіровограда за адресою: м. Кропивницький, вул. 
Габдрахманова, 7). Відповідно до статті 323 КПК України з моменту опу-
блікування повістки про виклик у засобах масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті суду об-
винувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКА 
про виклик Пилипенко І. В.

Громадянка України Пилипенко Інна Володи-
мирівна, 12.03.1979 року народження, зареєстро-
вана і проживає за адресою: Запорізька область,  
Пологівський район, смт Кам’янка, пров. Поштовий, 
буд. 7. Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276, 278 
КПК України, 13 березня 2023 року о 10.00 год. Вам 
необхідно з’явитися в каб. № 303 слідчого відділу  
УСБУ в Тернопільській області до старшого слід-
чого в ОВС Цимбалюка Ігоря Івановича за адресою:  
м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 21, тел. 
(0352) 52-12-54, для участі у проведенні слід-
чих та процесуальних дій, зокрема, допиту у якос-
ті підозрюваної у кримінальному провадженні 
№22022210000000093 від 27.10.2022, за ознаками 
вчинення кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення спеціального досудового розслідування стосовно 

підозрюваного Данилова П. М.
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Данилов Пе-

тро Миколайович, 02.09.1994 р.н., про те, що 16.03.2023 спеціальне досу-
дове розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000073  
від 16.04.2022, в якому Вам повідомлено про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст.438 та ч. 1 
ст. 438 КК України, буде завершено та обвинувальний акт буде спрямо-
вано до суду.

У зв’язку із чим Ви маєте право на ознайомлення із матеріалами досу-
дового розслідування, для чого необхідно прибути до слідчого управління 
Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області за адре-
сою:  м. Київ, Аскольдів провулок, буд. 3-А, а також в порядку ч. 6 ст. 290 
КПК України повинні відкрити стороні обвинувачення наявні матеріали, які 
плануєте використовувати як доказ у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
Підозрюваний Данилов Петро Миколайович, 02.09.1994 р.н., уродже-

нець рф, громадянин російської федерації, зареєстрований та прожи-
ваючий за адресою: Російська Федерація, Хабаровський край, Хабаров-
ський район, с. Князе-Волконське, вул. Никитенко, 7, сержант 64-ї окре-
мої мотострілкової бригади 35-ї загальновійськової армії рф (ВЧ 51460), 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального 
кодексу України, Вам необхідно з’явитися 14.03.2023 о 10  год. 00 хв., 
15.03.2023 о 10 год. 00 хв., 16.03.2023 о 10  год. 00 хв. як підозрюваному у 
кримінальному провадженні №42022110000000073  від 16.04.2022 за ч. 1 
ст. 438 КК України з метою отримання повідомлення про завершення до-
судового розслідування, відкриття та ознайомлення з матеріалами досу-
дового розслідування, а також вручення обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування до старшого слідчого в ОВС слідчо-
го управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Володимира Микола-
йовича Спільного за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, буд. 3-А. При собі 
необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

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

СООБЩЕНИЕ 
о завершении специального досудебного расследования

В соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины сообщает-
ся Данилов Пётр Николаевич, 02.09.1994 г.р., о том, что 16.03.2023 
специальное досудебное расследование в уголовном производстве 
№42022110000000073 от 16.04.2022 по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст.438 и ч. 1 ст. 438 
УК Украины, будет закончено и обвинительный акт будет направлен в суд.

В связи с чем Вы имеете право на ознакомление с материалами досу-
дебного расследования, для этого Вам необходимо прибыть в следствен-
ное управление Главного управления Службы безопасности Украины в  
г. Киеве и Киевской области по адресу: г. Киев, переулок Аскольдов, 3-А, 
а также в порядке ч. 6 ст. 290 УПК Украины Вы обязаны открыть сторо-
не обвинения имеющиеся материалы, которые планируете использовать 
в качестве доказательства в суде.

Повестка о вызове подозреваемого
Подозреваемый Данилов Пётр Николаевич, 02.09.1994 р.н., уроженец 

рф, гражданин рф, зарегистрированный и проживающий по адресу: рф, 
Хабаровский край, Хабаровский район, п. Князе-Волконское, ул. Никитен-
ко, 7, сержант 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевоен-
ной армии рф (ВЧ 51460) в соответствии с ст. 133, 135, 276 Уголовного 
процессуального кодекса Украины, Вам необходимо явиться 14.03.2023 в 
10 час. 00 мин., 15.03.2023 в 10 час. 00 мин., 16.03.2023 в 10 час. 00 мин. 
как подозреваемому в уголовном производстве № №42022110000000073 
от 16.04.2022 по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины с целью полу-
чения сообщения о завершении досудебного расследования, открытии и 
ознакомлении с материалами досудебного расследования, а также вруче-
ния обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследова-
ния по адресу: г. Киев, пер. Аскольдов, 3-А, к старшому следователю по 
особо важным делам следственного управления ГУ СБУ в г. Киеве и Киев-
ской области Владимиру Николаевичу Спильному. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность.

Явка обязательна. В случае неявки без уважительных причин применя-
ются меры, предусмотренные ст.ст. 139, 140 Уголовного процессуального 
кодекса Украины: принудительный привод, денежное взыскание.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення спеціального досудового розслідування стосовно 

підозрюваного Єрєнкова Д. А.
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Єрєнков Де-

нис Андрійович, 15.08.1994 р.н., про те, що 16.03.2023 спеціальне досу-
дове розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000073  
від 16.04.2022, в якому Вам повідомлено про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст.438 та ч. 1 
ст. 438 КК України, буде завершено та обвинувальний акт буде спрямо-
вано до суду.

У зв’язку із чим Ви маєте право на ознайомлення із матеріалами досу-
дового розслідування, для чого необхідно прибути до слідчого управління 
Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області за адре-
сою:  м. Київ, Аскольдів провулок, буд. 3-А, а також в порядку ч. 6 ст. 290 
КПК України повинні відкрити стороні обвинувачення наявні матеріали, які 
плануєте використовувати як доказ у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
Підозрюваний Єрєнков Денис Андрійович, 15.08.1994 р.н., уродженець 

рф, громадянин російської федерації, зареєстрований та проживаючий за 
адресою: Російська Федерація, Хабаровський край, Хабаровський район, 
с. Князе-Волконське, вул. Никитенко, 7, сержант 64-ї окремої мотостріл-
кової бригади 35-ї загальновійськової армії рф (ВЧ 51460), відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу Украї-

ни, Вам необхідно з’явитися 14.03.2023 о 10 год. 00 хв., 15.03.2023 о 10  
год. 00 хв., 16.03.2023 о 10 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному 
провадженні №42022110000000073  від 16.04.2022 за ч. 1 ст. 438 КК Укра-
їни з метою отримання повідомлення про завершення досудового розслі-
дування, відкриття та ознайомлення з матеріалами досудового розсліду-
вання, а також вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів до-
судового розслідування до старшого слідчого в ОВС слідчого управління  
ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Володимира Миколайовича Спіль-
ного за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, буд. 3-А. При собі необхідно ма-
ти документ, який посвідчує особу. 

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

СООБЩЕНИЕ 
о завершении специального досудебного расследования

В соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины сообщает-
ся Еренкову Денису Андреевичу, 15.08.1994 г.р., о том, что 16.03.2023 
специальное досудебное расследование в уголовном производстве 
№42022110000000073 от 16.04.2022 по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 и ч. 1 ст. 438 
УК Украины, будет закончено и обвинительный акт будет направлен в суд.

В связи с чем Вы имеете право на ознакомление с материалами досу-
дебного расследования, для этого Вам необходимо прибыть в следствен-
ное управление Главного управления Службы Безопасности Украины в  
г. Киеве и Киевской области, по адресу: г. Киев, переулок Аскольдов, 3-А, 
а также в порядке ч. 6 ст. 290 УПК Украины Вы обязаны открыть сторо-
не обвинения имеющиеся материалы, которые планируете использовать 
в качестве доказательства в суде.

Повестка о вызове подозреваемого
Подозреваемый Еренков Денис Андреевич, 15.08.1994 р.н., уроженец 

рф, гражданин рф, зарегистрированный и проживающий по адресу: рф, 
Хабаровский край, Хабаровский район, п. Князе-Волконське, ул. Никитен-
ко, 7, сержант 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевоен-
ной армии рф (ВЧ 51460) в соответствии с ст. 133, 135, 276 Уголовного 
процессуального кодекса Украины, Вам необходимо явиться 14.03.2023 в 
10 час. 00 мин., 15.03.2023 в 10 час. 00 мин., 16.03.2023 в 10 час. 00 мин. 
как подозреваемому в уголовном производстве № №42022110000000073 
от 16.04.2022 по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины с целью полу-
чения сообщения о завершении досудебного расследования, открытии и 
ознакомлении с материалами досудебного расследования, а также вруче-
ния обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследова-
ния по адресу: г. Киев, пер. Аскольдов, 3-А, к старшому следователю по 
особо важным делам следственного управления ГУ СБУ в г. Киеве и Киев-
ской области Владимиру Николаевичу Спильному. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность.

Явка обязательна. В случае неявки без уважительных причин применя-
ются меры, предусмотренные ст.ст. 139, 140 Уголовного процессуального 
кодекса Украины: принудительный привод, денежное взыскание.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення спеціального досудового розслідування стосовно 

підозрюваного Єрмишка А. М.
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Єрмишко Ан-

дрій Миколайович, 05.11.1972 р.н., про те, що 16.03.2023 спеціальне досу-
дове розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000073  
від 16.04.2022, в якому Вам повідомлено про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 та ч. 1 
ст. 438 КК України, буде завершено та обвинувальний акт буде спрямо-
вано до суду.

У зв’язку із чим Ви маєте право на ознайомлення із матеріалами досу-
дового розслідування, для чого необхідно прибути до слідчого управління 
Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області за адре-
сою:  м. Київ, Аскольдів провулок, буд. 3-А, а також в порядку ч. 6 ст. 290 
КПК України повинні відкрити стороні обвинувачення наявні матеріали, які 
плануєте використовувати як доказ у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
Підозрюваний Єрмишко Андрій Миколайович, 05.11.1972 р.н., уродже-

нець рф, громадянин російської федерації, зареєстрований та проживаю-
чий за адресою: Російська Федерація, Хабаровський край, Хабаровський 
район, с. Князе-Волконське, вул. Никитенко, 1, підполковник 64-ї окре-
мої мотострілкової бригади 35-ї загальновійськової армії рф (ВЧ 51460), 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального 
кодексу України, Вам необхідно з’явитися 14.03.2023 о 10  год. 00 хв., 
15.03.2023 о 10  год. 00 хв., 16.03.2023 о 10  год. 00 хв. як підозрюваному 
у кримінальному провадженні №42022110000000073  від 16.04.2022 за ч. 
1 ст. 438 КК України з метою отримання повідомлення про завершення до-
судового розслідування, відкриття та ознайомлення з матеріалами досу-
дового розслідування, а також вручення обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування до старшого слідчого в ОВС слідчо-
го управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Володимира Микола-
йовича Спільного за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, буд. 3-А. При собі 
необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

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

СООБЩЕНИЕ 
о завершении специального досудебного расследования

В соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины сообщается Ер-
мишку Андрею Николаевичу, 05.11.1972 г.р., о том, что 16.03.2023 
специальное досудебное расследование в уголовном производстве 
№42022110000000073 от 16.04.2022 по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст.438 та ч. 1 ст. 438 
УК Украины, будет закончено и обвинительный акт будет направлен в суд.

В связи с чем Вы имеете право на ознакомление с материалами досу-
дебного расследования, для этого Вам необходимо прибыть в следствен-
ное управление Главного управления Службы Безопасности Украины в  

г. Киеве и Киевской области по адресу: г. Киев, переулок Аскольдов, 3-А, 
а также в порядке ч. 6 ст. 290 УПК Украины Вы обязаны открыть сторо-
не обвинения имеющиеся материалы, которые планируете использовать 
в качестве доказательства в суде.

Повестка о вызове подозреваемого
Подозреваемый Ермишко Андрей Николаевич, 05.11.1972 г.р., уроже-

нец рф, гражданин рф, зарегистрированный и проживающий по адре-
су: рф, Хабаровский край, Хабаровский район, п. Князе-Волконское, 
ул. Никитенко, 1, подполковник 64-й отдельной мотострелковой бри-
гади 35-й общевоенной армии рф (ВЧ 51460) в соответствии с ст. 133, 
135, 276 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вам необходи-
мо явиться 14.03.2023 в 10 час. 00 мин., 15.03.2023 в 10 час. 00 мин., 
16.03.2023 в 10 час. 00 мин. как подозреваемому в уголовном производ-
стве № №42022110000000073 от 16.04.2022 по ч. 1 ст. 438 Уголовного ко-
декса Украины с целью получения сообщения о завершении досудебно-
го расследования, открытии и ознакомлении с материалами досудебного 
расследования, а также вручения обвинительного акта и реестра матери-
алов досудебного расследования по адресу: г. Киев, пер. Аскольдов, 3-А, 
к старшому следователю по особо важным делам следственного управле-
ния ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области Владимиру Николаевичу Спиль-
ному. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Явка обязательна. В случае неявки без уважительных причин применя-
ются меры, предусмотренные ст.ст. 139, 140 Уголовного процессуального 
кодекса Украины: принудительный привод, денежное взыскание.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення спеціального досудового розслідування стосовно 

підозрюваного Осіпова В. М.
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Осіпов Владис-

лав Миколайович, 01.02.1994 р.н., про те, що 16.03.2023 спеціальне досу-
дове розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000073  
від 16.04.2022, в якому Вам повідомлено про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст.438 та ч. 1 
ст. 438 КК України, буде завершено та обвинувальний акт буде спрямо-
вано до суду.

У зв’язку із чим Ви маєте право на ознайомлення із матеріалами досу-
дового розслідування, для чого необхідно прибути до слідчого управління 
Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області за адре-
сою:  м. Київ, Аскольдів провулок, буд. 3-А, а також в порядку ч. 6 ст. 290 
КПК України повинні відкрити стороні обвинувачення наявні матеріали, які 
плануєте використовувати як доказ у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
Підозрюваний Осіпов Владислав Миколайович, 01.02.1994 р.н., місце 

реєстрації: російська федерація, Хабаровський край, Хабаровський район, 
с. Князе-Волконське, вул. Никитенко, 7, рядовий 64-ї окремої мотостріл-
кової бригади 35-ї загальновійськової армії рф (ВЧ 51460), відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни, Вам необхідно з’явитися 14.03.2023 о 10 год. 00 хв., 15.03.2023 о 10  
год. 00 хв., 16.03.2023 о 10  год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному 
провадженні №42022110000000073  від 16.04.2022 за ч. 1 ст. 438 КК Укра-
їни з метою отримання повідомлення про завершення досудового розслі-
дування, відкриття та ознайомлення з матеріалами досудового розсліду-
вання, а також вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів до-
судового розслідування до старшого слідчого в ОВС слідчого управління  
ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Володимира Миколайовича Спіль-
ного за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, буд. 3-А. При собі необхідно ма-
ти документ, який посвідчує особу. 

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

СООБЩЕНИЕ 
о завершении специального досудебного расследования

В соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины сообщается Оси-
пову Владиславу Николаевичу, 01.02.1994 г.р., о том, что 16.03.2023 
специальное досудебное расследование в уголовном производстве 
№42022110000000073 от 16.04.2022 по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 та ч. 1 ст. 438 
УК Украины, будет закончено и обвинительный акт будет направлен в суд.

В связи с чем Вы имеете право на ознакомление с материалами досу-
дебного расследования, для этого Вам необходимо прибыть в следствен-
ное управление Главного управления Службы Безопасности Украины в  
г. Киеве и Киевской области по адресу: г. Киев, переулок Аскольдов, 3-А, 
а также в порядке ч. 6 ст. 290 УПК Украины Вы обязаны открыть сторо-
не обвинения имеющиеся материалы, которые планируете использовать 
в качестве доказательства в суде.

Повестка о вызове подозреваемого
Подозреваемый Осипов Владислав Николаевич, 01.02.1994 р.н., уро-

женец рф, гражданин рф, зарегистрированный и проживающий по адре-
су: рф, Хабаровский край, Хабаровский район, п. Князе-Волконское, ул. 
Никитенко, 7, рядовой 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й об-
щевоенной армии рф (ВЧ 51460) в соответствии с ст. 133, 135, 276 Уго-
ловного процессуального кодекса Украины, Вам необходимо явить-
ся 14.03.2023 в 10 час. 00 мин., 15.03.2023 в 10 час. 00 мин., 16.03.2023 
в 10 час. 00 мин. как подозреваемому в уголовном производстве  
№ №42022110000000073 от 16.04.2022 по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса 
Украины с целью получения сообщения о завершении досудебного рас-
следования, открытии и ознакомлении с материалами досудебного рас-
следования, а также вручения обвинительного акта и реестра материа-
лов досудебного расследования по адресу: г. Киев, пер. Аскольдов, 3-А, к 
старшому следователю по особо важным делам следственного управле-
ния ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области Владимиру Николаевичу Спиль-
ному. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Явка обязательна. В случае неявки без уважительных причин применя-
ются меры, предусмотренные ст.ст. 139, 140 Уголовного процессуального 
кодекса Украины: принудительный привод, денежное взыскание.

Макарівський районний суд Київської області викликає:

обвинуваченого Борисова Олександра Олеговича, 07.03.1999 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 1 
ст. 438  КК України;

обвинуваченого Сулайндзюга Максима Андрійовича, 25.08.1994 року наро-
дження,  у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, 
ч. 1 ст. 438  КК України;

обвинуваченого Мадяєва Раяна Григоровича, 06.06.2002 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438  
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 29 березня 2023 ро-
ку о 15 годині 00 хвилин. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Макарів-
ського районного суду Київської області за адресою: вул. Димитрія Ростовсько-
го, 35, смт Макарів, Київська область, каб. 1, під головуванням судді Мазки Н. Б.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності 
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає об-
винуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, Бубякіна Миколу Миколайовича, 30.08.1976 року наро-
дження, уродженця м. Краматорськ Донецької області, зареєстрованого за 
адресою: вул. Софіївська, будинок 129, смт Біленьке Краматорського райо-
ну Донецької області, у судове засідання, яке відбудеться 16 березня об 11:15 
год. в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою:  
м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі). 

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

У разі неявки обвинуваченого Бубякіна Миколи Миколайовича у судове засі-
дання, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.  

Суддя Петро ГУМЕННИЙ 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Тегімбаєв Олексій Борисо-

вич, 13.09.1976 року народження, зареєстрований 
за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. 
Ярослава Мудрого, буд. 10, кв. 16, відповідно до 
ст.ст. 134, 135, 323 КПК України, викликається в су-
дове засідання на 12:30 год. 30 березня 2023 ро-
ку до Комунарського районного суду м. Запоріжжя  
(м. Запоріжжя, вул. Європейська, 7, каб. 23, голову-
ючий суддя Варнавська Л. О., тел. 066-0379-779) у 
кримінальному провадженні №22022080000000083, 
справа №331/3081/22, за обвинуваченням Тегімбає-
ва Олексія Борисовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК 
України. Поважні причини та наслідки неприбуття 
на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua16 

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 14
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua

«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 
п’ятницю та суботу

Зам. № 89 380
Загальний тираж за березень 69 965

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть iнформацiї 
та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ОГОЛОШЕННЯ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Шахматов Вадим Дмитрович, 08.05.1991 року народження, зареє-

стрований та проживаючий за адресою: Російська Федерація, Самар-
ська область, м. Самара, 7-а просіка, відповідно до вимог ст.ст. 133,  
135 КПК України Вам необхідно з’явитися 23, 27, 31 березня 2023 
року о 10 год. 00 хв. до Головного слідчого управління Національ-
ної поліції України за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10, каб.  
№ 641, для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 42022000000000721 від 16.06.2022.

Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про немож-
ливість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик, пе-
редбачені ст. ст. 138, 139 КПК України. 

Старший слідчий в ОВС Антоніна КУЛАБУХОВА 
тел: 0442561513

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Чорнокнижний Євгеній Андрійович, 30.04.1994 року народження, 

зареєстрований та проживаючий за адресою: Російська Федерація, 
Оренбурська область, Кувандикський район, с. Чеботарьово, вул. Ко-
оперативна, 13, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам 
необхідно з’явитися 23, 27, 31 березня 2023 року о 10 год. 00 хв. до Го-
ловного слідчого управління Національної поліції України за адресою: 
м. Київ, вул. Богомольця, 10, каб. № 641, для допиту як підозрюваного 
у кримінальному провадженні  № 42022000000000721 від 16.06.2022.

Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про немож-
ливість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик, пе-
редбачені ст. ст. 138, 139 КПК України. 

Старший слідчий в ОВС Антоніна КУЛАБУХОВА 
тел: 0442561513

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 10 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2..-3 +3..+8 Черкаська +1..+6 +7..+12
Житомирська +2..-3 +4..+9 Кіровоградська +1..+6 +8..+13
Чернігівська +2..-3 +2..+7 Полтавська +1..+6 +6..+11
Сумська +2..-3 +2..+7 Дніпропетровська +2..+7 +8..+13
Закарпатська +1..+6 +12..+17 Одеська +3..+8 +12..+17
Рівненська +2..-3 +5..+10 Миколаївська +2..+7 +11..+16
Львівська +1..+6 +12..+17 Херсонська +2..+7 +12..+17
Івано-Франківська +1..+6 +12..+17 Запорізька +2..+7 +11..+16
Волинська +2..-3 +6..+11 Харківська +1..+6 +7..+12
Хмельницька 0..+5 +9..+14 Донецька +2..+7 +8..+13
Чернівецька +1..+6 +12..+17 Луганська +1..+6 +7..+12
Тернопільська 0..+5 +7..+12 Крим +2..+7 +12..+17
Вінницька +1..+6 +9..+14 Київ 0..+2 +5..+7

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

3..8
2..-3

7..12
1..6

7..12
1..6

12..17
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ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД
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вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ
 ДОЗВОЛУ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО  

РОЗСЛІДУВАННЯ, ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

ТА ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суд м. Києва від 07.03.2023 

(судова справа № 757/8899/23-к) задоволено клопотання сторони обвинува-
чення та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 62022000000000935 стосовно підозрю-
ваного Письменного Дмитра Олександровича, 14.01.1982 р.н., уродженця 
м. Вовчанськ Харківської області, громадянина України, який зареєстрова-
ний та проживав за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Вов-
чанськ, вул. Гоголя, буд. 111.

У зв’язку з ухваленим судовим рішенням про здійснення досудового роз-
слідування у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до ви-
мог ст. ст. 133, 135, 137 КПК України підозрюваному Письменному Дмитру 
Олександровичу, 14.01.1982 р.н. повідомляємо, що Вам необхідно з’явитися 
на 10 год. 00 хв. 10.03.2023, на 10 год. 00 хв. 13.03.2023, на 10 год. 00 хв. 
14.03.2023 до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань 
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 302, для проведен-
ня необхідних слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 62022000000000935 від 11.11.2022 (виділено з № 62022000000000148) та 
виконання вимог ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів досудово-
го розслідування.

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

Телефон та поштова скринька для зв’язку: 044-365-40-00, info@dbr.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про здійснення спеціального досудового розслідування  

відносно підозрюваної Тюх О. П. у кримінальному провадженні
№ 12023000000000174 від 02.02.2023

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Ки-
єва від 07.03.2023 надано дозвіл на здійснення спеціально-
го досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 12023000000000174 від 02.02.2023 стосовно підозрюваної 
Тюх Олени Павлівни, 17.03.1971 року народження, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 111 
КК України. 

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України Ви, Тюх О.П., викли-
каєтесь на 10 год. 00 хв. 15.03.2023, на 10 год. 00 хв. 16.03.2023 
та на 10 год. 00 хв. 17.03.2023 до старшого слідчого в особливо 
важливих справах Головного слідчого управління Національної 
поліції України Шеремети Сергія Петровича (м. Київ, вул. Бо-
гомольця, 10, тел. 044-256-13-63) для вручення повідомлення 
про завершення досудового розслідування, надання доступу до 
матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувально-
го акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні № 12023000000000174 від 02.02.2023 
за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

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

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора  
Олександр КОВАЛЬ 

Допомагає ставати професіоналами 
НА ЗАХИСТІ КРАЇНИ. За доволі короткий термін офіцер відділення підготовки з позивним «Схід» 
опанував фах інструктора і вже давно сам навчає бійців секретів військового ремесла 

Юрій МЕДУНИЦЯ, 
офіцер служби зв’язків із 

громадськістю 46 оаембр, 
для «Урядового кур’єра»

1 березня 2022 року Станіслав 
вивіз дружину й двох доньок 

за кордон. Після цього зворотний 
шлях у ного був лише один: че-
рез найближчий районний центр 
комплектування і соціально-
го захисту до українського вій-
ська. Таким став Мукачівський, 
звідки новобранця після взят-
тя на облік відправили на один 
з полігонів Рівненської області. 
Там він згадав свій мілітарний 
фах офіцера ППО, здобутий на 
військовій кафедрі Харківсько-
го національного університету  
ім. В.Н. Каразіна. Цей виш він 
закінчив 2003 року, отримавши 
перший диплом про вищу освіту 
— економічну.

Із новим набором знань «Схід» і 
потрапив торік у квітні до 46 окре-
мої аеромобільної бригади Десант-
но-штурмових військ Збройних 
сил України, ставши офіцером від-
ділення підготовки, де на той час 
була відповідна вакансія за профі-
лем ППО. Та коло обов’язків вия-
вилося значно ширшим. Утім, як і 
коло відповідальності й набір необ-
хідних вмінь. Саме там розпочався 
новий і напрочуд насичений етап 
його життя. Перш як вчити інших, 
довелося швидко та якісно вчити-
ся самому, вдень і вночі опанову-
вати озброєння та нову для себе 
військову техніку. 

«Учили мене вдень і вночі. У хвіст 
і гриву. З навчального полігона я 
буквально не вилазив. Вправляти-
ся вчили до автоматизму з будь-
якою зброєю — від пістолета до 
ручного й станкового протитанко-
вих гранатометів, — згадує «Схід». 
— Натаскували на рівень інструк-
тора. Бувало, що з вух текла кров».

Після одного з таких занять я зу-
стрів Стаса, привітався голосно, та 
не отримав звичної відповіді. «Див-
но, безтактність — то не його. Невже 
на щось образився?» — грішним ді-
лом подумав я. Та все виявилося на-
багато прозаїчніше: він тимчасово 
не чув жодних звуків навколо себе. 
Такою була ціна професіоналізму.

Завдяки керівнику та стар-
шим офіцерам відділення Станіс-
лав сам незчувся, як став справ-
жнім керівником стрільб. Профе-
сійним і вимогливим, який вміє з 
мінімальними втратами часу мак-
симально донести до солдатів ви-
моги тієї чи іншої вправи. І зроби-
ти це без грубощів, звичних, ні-

де правди діти, для армійських 
буднів нецензурних і образливих 
слів. 

«Людині можна розповісти все й 
донести до неї вимоги вправи без 
неадекватної лайки, — спокійно 
пояснює «Схід». — Зайві слова, які 
не мають жодного смислового на-
вантаження, забирають час, за-
важають зосередитися і аж ніяк 
не прискорюють опанування вій-
ськової науки». 

Хоч Станіслав — не кадровий 
військовий, саме таке вражен-
ня і складається, коли бачиш йо-
го вправні дії, професійні коман-
ди на вогневому рубежі чи інди-
відуальні підказки під час занять 
з вогневої підготовки. Працюва-
ти з ним легко й приємно. Він во-
лодіє мистецтвом налагоджува-
ти взаємодію і з командирами під-
розділів та командуванням брига-
ди, і з особовим складом. Ось за це, 
а також за особистісні якості Ста-
ніслава й поважають у бригаді. Бо 
коли він проводить заняття, бій-
ці почуваються на полігоні впев-
неніше.     

Інтелігентну й освічену людину 
видно одразу. Другу вищу освіту 
він здобув у Харківській юридич-
ній академії. Дипломи економіс-
та і юриста допомогли йому ста-
ти співзасновником і керівником 
однієї з успішних харківських фі-
нансових компаній. Тож і знахо-
дити порозуміння з людьми він 
вміє давно. А в сучасній україн-
ській армії таку рису цінують осо-
бливо.  

На навчаннях Станіслав (праворуч) приділяє максимум уваги кожному бійцю
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