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НАЦІОНАЛЬНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ. Науковці, інтелектуали  
та лідери суспільної думки разом шукатимуть точки дотику 
у світогляді українців
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У Мінцифри оцінили 
антикорупційний та 
економічний ефекти від 
цифровізації державних 
послуг 

ПЕРСПЕКТИВА

Постанова Кабінету  
Міністрів України «Про  
затвердження Порядку  
формування  та використання 
електронного каталогу»
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Під чиїм прапором вигода?
ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. Зернотрейдери наголошують, що народні обранці проігнорували поправки 
Президента до законопроєкту про внутрішній водний транспорт

Володимир КОЛЮБАКІН,  
«Урядовий кур’єр»

Українська зернова асоці
ація (УЗА) в листі Прези

денту України висловила обу
рення, що керівництво про

фільного Комітету Верхо
вної Ради з питань транспор
ту та інфраструктури та Мін
інфраструктури, на їхню дум
ку, не врахували зауважен
ня учасників ринку річкових 
перевезень до законопроєкту 

11821д «Про внутрішній вод
ний транспорт» перед голосу
ванням у другому читанні. 

Тому є небезпека, що законо
проєкт ухвалять у тому самому 
варіанті, що й під час першого. 
У такому вигляді його вже вне

сено до порядку денного пар
ламенту. Бізнес не проти зако
нодавчого врегулювання річко
вих перевезень задля усунення 
проблем, але не для того, щоб до 
них додалися нові! А питання, 
на жаль, зараз стоїть саме так. 

Учасники ринку річкових пере
везень наголошують: у такому 
вигляді документ  перешкоджає 
розвитку річкового транспорту 
та висуває дискримінацій
ні умови для українських 
судновласників.

Діалог на шляху  
до єдності: як досягти 
консенсусу

 
Основні показники 
проєкту 
держбюджету  
на 2021 рік

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 14 
вересня 2020 року затвердив проєкт державно

го бюджету на 2021 рік. 
Основні показники проєкту державного бюджету 

на 2021 рік: ВВП — 4,5 трлн грн; зростання ВВП очіку-
ється на рівні 4,6%; доходи планують на рівні 1071 млрд 
грн (+92,3 млрд грн до плану 2020 року); видатки — на 
рівні 1350 млрд грн; середньомісячна зарплата — 13,6 
тис. грн; споживча інфляція — 7,3%; державний борг до 
ВВП — 64,6%.

Головні цифри проєкту державного бюджету  
на 2021 рік:

Видатки на безпеку та оборону  — 267 млрд грн (+21 
млрд до плану зі змінами на 2020 рік): на зарплати вій-
ськовим і правоохоронцям — 131 млрд (+8,3 млрд грн).

Видатки на освіту — 174 млрд грн (+34 млрд до плану 
2020 року): на доплати зарплат вчителям +21,2 млрд грн 
(збільшення зарплат на 30%).

Видатки на медицину — 156 млрд грн (+27,5 млрд грн): 
передбачено збільшення зарплат медиків на 30%; на 
програму медичних гарантій — 123,4 млрд; на бороть-
бу з коронавірусом — 19,4 млрд (з яких 2,6 млрд грн — 
на вакцинацію).

Видатки на соціальний захист населення — 324 млрд 
грн (+7,5 млрд до плану 2020 року): видатки для Пенсій-
ного фонду — 204 млрд грн.

Програма «Велике будівництво» (розвиток дорожньої 
інфраструктури) — 150 млрд грн (+20,7 млрд грн).

Зростання МЗП до 6 тис. грн з 1 січня 2021 року та з 1 
липня — до 6,5 тис. грн (+41,4 млрд грн).

Програми підтримки малого та середнього бізнесу — 
12 млрд грн: на реалізацію програми портфельних гаран-
тій заплановано 10 млрд грн; на компенсацію відсотків 
за кредитами для мікро- та малого підприємництва — 2 
млрд грн.

Фінансова підтримка регіонів (ДФРР) — 9,4 млрд грн 
(+4,5 млрд до плану 2020 року).

Видатки на культуру — 7,5 млрд грн (+2,8 млрд до пла-
ну 2020 року). Видатки на спорт — 7,4 млрд грн (збіль-
шено у 2,7 раза до плану 2020 року). На підтримку вугіль-
ної галузі — 4,5 млрд грн. На підтримку аграріїв — 4,2 
млрд грн. Цифровізація галузей економіки — 2,9 млрд 
грн. Закупівля 100 пасажирських вагонів для залізниці 
— 3,3 млрд грн, повідомляє департамент комунікацій Се-
кретаріату Кабінету Міністрів.  

ГОЛОВНИЙ КОШТОРИС
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Подільський районний суд м. Києва 
викликає обвинувачену Філатову Євге-
нію Володимирівну, 15.11.1955 року на-
родження (останнє відоме місце про-
живання: АР Крим, м. Сімферополь,  
вул. Павленка, 2) у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 
28.09.2020 року о 08 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального проваджен-
ня відбудеться в приміщенні Подільсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, 
під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченої до суду да-
не оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Прокуратурою Автономної Республіки 
Крим здійснюється процесуальне керівни-
цтво досудовим розслідуванням у криміналь-
ному провадженні № 42016000000002449 від 
15.09.2016 за підозрою Двірник Надії Вікто-
рівни, 18.11.1974 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (держав-
на зрада).

В межах вказаного кримінального прова-
дження стосовно вказаної особи зібрано до-
статньо доказів для складання обвинуваль-
ного акта, у зв’язку із викладеним керуючись 
ст.ст. 110, 290 КПК України пропонуємо підо-
зрюваній Двірник Надії Вікторівні, 18.11.1974 
року народження, прибути разом зі своїм за-
хисником до прокурора відділу прокуратури 
Автономної Республіки Крим Бавикіна В.В. 
(м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у 
період з 15.09.2020 по 17.09.2020 (з 09:00 
по 18:00) для проведення вказаної процесу-
альної дії.

Тернопільський міськрайонний суд Терно-
пільської області викликає обвинуваченого 
у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України Си-
доренка Олександра Валерійовича, 15 берез-
ня 1965 року народження, уродженця міс-
та Слов’янськ Донецької області, зареєстро-
ваного за адресою: Донецька область, місто 
Слов’янськ, вулиця Свободи, 31, кв. 16, у су-
дове засідання, яке відбудеться 28 вересня 
2020 року о 09 год. 30 хв. у залі судових за-
сідань Тернопільського міськрайонного суду 
за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревсько-
го, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу. 

У разі неявки обвинуваченого Сидорен-
ка О.В. у судове засідання, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.  

Суддя Т. Багрій

Токмацький районний суд Запорізької 
області викликає обвинуваченого Коршу-
нова Віктора Ігоровича, 30.04.1989 р.н.  
(місце проживання: Донецька область, 
Старобешівський район, м. Кальміуське, 
вул. Циса, 18), у судове засідання для здій-
снення спеціального судового проваджен-
ня у кримінальному провадженні, внесе-
ному до ЄРДР за № 22017260000000004 
від 16.02.2017 (справа № 727/10219/18) 
за обвинуваченням Коршунова В.І. у вчи-
ненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 28.09.2020 року  
о 14-00 годині в залі судового засідання за 
адресою: Запорізька область, м. Токмак,  
вул. Володимирська, 28. У разі неявки об-
винуваченого Коршунова В.І кримінальне 
провадження буде здійснюватися за йо-
го відсутності. Колегія суддів: головую-
чий суддя Коваленко П.Л., судді Курдю-
ков В.М., Новікова Н.В.

Токмацький районний суд Запорізької 
області викликає обвинувачену Катюху 
Олександру Володимирівну, 26.09.1977 
р.н. (зареєстроване місце проживання: 
Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмід-
та, 12, кв. 42), у судове засідання для 
здійснення спеціального судового про-
вадження у кримінальному провадженні 
№ 2201605010000000113 від 01.06.2016 
(справа № 328/2893/17) за обвинувачен-
ням Катюхи О.В. у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
28.09.2020 року о 10-00 годині в залі су-
дового засідання за адресою: Запорізька 
область, м. Токмак, вул. Володимирська, 
28. У разі неявки обвинуваченої Катюхи 
О.В. кримінальне провадження буде здій-
снюватися за її відсутності. Колегія суд-
дів: головуючий суддя  Коваленко П.Л., 
судді Новікова Н.В., Курдюков В.М.

Повістка про виклик обвинуваченого в судове засідання  
по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування

Обвинувачений Іорганський Григорій Петрович, 28.09.1981 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 
України, викликається в судове засідання в порядку спеціального су-
дового провадження, яке відбудеться 25 вересня 2020 року о 14 годині  
00 хвилин у приміщенні Біловодського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 
30, для участі в судовому засіданні як обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені 
ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК 
України. 

Суддя Булгакова Г.В.

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від  
18 липня 2017 року прийнято до провадження обвинувальний акт, 
внесений до єдиного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 2201613000000331 відносно Сидоренко Світлани Анатоліївни у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК 
України.

До суду як обвинувачена викликається Сидоренко Світлана Ана-
толіївна. У судове засідання, яке відкладено на 25 вересня 2020 року  
о 14 годині 30 хвилин та відбудеться в приміщенні суду за адресою:  
вул. Луганська, буд. 30, смт Біловодськ, Луганська область.

З дня опублікування оголошення обвинувачена вважається повідо-
мленою про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Булгакова Г.В.

Обвинувачений Пасканий Віктор Петровичч, 02.07.1970 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 
України, викликається в судове засідання в порядку спеціального су-
дового провадження, яке відбудеться 25 вересня 2020 року о 15 годині  
00 хвилин у приміщенні Біловодського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської облас-
ті, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені 
ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК 
України.

Суддя Булгакова Г.В.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Лука-
чова Станіслава Олеговича, 04.01.1980 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О.Невського/
Річна, 29/11) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни у підготовче судове засідання, яке відбудеться 24.09.2020 року о 08 
год. 35 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні По-
дільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 301, під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Літов-
ченка Геннадія Івановича, 08.02.1955 року народження (останнє відоме 
місце проживання: АР Крим, м. Саки, вул. Радянська, 33/71) у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 28.09.2020 року о 08 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні По-
дільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 301, під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Приту-
ленко Олену Володимирівну, 05.03.1962 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2), 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 28.09.2020 року о 08 год. 40 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні По-
дільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 301, під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового 
провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого  
в підготовче судове засідання

Обвинувачений Мальгін Валерій Вікто-
рович, 08.05.1969 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 
України, викликається в судове засідання 
в порядку спеціального судового прова-
дження, яке відбудеться 25 вересня 2020 
року о 15 годині 45 хвилин у приміщенні 
Біловодського районного суду Луганської 
області за адресою: вул. Луганська, 30,  
смт Біловодськ Луганської області, для 
участі в судовому засіданні як обвинува-
чений.

Поважні причини неприбуття особи на 
виклик до суду передбачені ст. 138 КПК 
України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого 
передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Булгакова Г.В.

Повістка про виклик обвинуваченої  
в підготовче судове засідання, по якому 

здійснювалося спеціальне досудове  
розслідування

Обвинувачена Філіпська Наталія Вале-
ріївна, 04.11.1976 року народження, від-
повідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання 
в порядку спеціального судового прова-
дження, яке відбудеться 25 вересня 2020 
року о 10 годині 30 хвилин у приміщенні 
Біловодського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область,  
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для 
участі в судовому засіданні як обвинува-
чена.

Поважні причини неприбуття особи на 
виклик до суду передбачені ст. 138 КПК 
України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої пе-
редбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Булгакова Г.В.

Подільський районний суд м. Киє-
ва викликає обвинуваченого Красільни-
кова Олександра Львовича, 16.10.1960 
року народження (останні відомі місця 
проживання: АР Крим, м. Севастополь,  
вул. Героїв Бресту, 17/19) у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 24.09.2020 року о 08 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального проваджен-
ня відбудеться в приміщенні Подільсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, 
під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду 
дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва ви-
кликає обвинувачену Кузнецову Ларису 
Миколаївну, 30.09.1971 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Джанкой, вул. Люксембург, 11) 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 28.09.2020 року 
о 08 год. 45 хв.

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

Слухання кримінального проваджен-
ня відбудеться в приміщенні Подільсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, 
під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченої до суду да-
не оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Подільський районний суд м. Києва ви-
кликає обвинувачену Лагутіну Наталію 
Михайлівну, 18.02.1974 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невсько-
го/Річна, 29/11) у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у під-
готовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 28.09.2020 року о 08 год. 55 хв. Явка 
до суду обов’язкова. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Слухання кримінального проваджен-
ня відбудеться в приміщенні Подільсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, 
під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченої до суду да-
не оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Обвинувачений Сухачов Андрій Ва-
лерійович, 06.07.1976 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопору-
шенні передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110  
ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповід-
но до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК Украї-
ни викликається в судове засідання в по-
рядку спеціального судового проваджен-
ня, яке відбудеться 25 вересня 2020 ро-
ку об 11 годині 00 хвилин у приміщенні 
Біловодського районного суду Луганської 
області за адресою: вул. Луганська, 30,  
смт Біловодськ Луганської області, для 
участі в судовому засіданні як обвинува-
чений.

Поважні причини неприбуття особи на 
виклик до суду передбачені ст. 138 КПК 
України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого 
передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України

Суддя Булгакова Г.В.

Повістка про виклик  
обвинувачених в підготовче судове  
засідання, по якому здійснюється  

спеціальне досудове розслідування
Обвинувачений Романенко Олексій Бори-

сович обвинувачений у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого п.п.6, 
12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.185, ч.4 ст.187 КК Укра-
їни, Іванюк Андрій Миколайович у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаче-
ного ст.187 ч.4, ст.115 ч.2, п.п.6, 12 КК Украї-
ни, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 
України викликаються в судове засідання в 
порядку спеціального судового проваджен-
ня, яке відбудеться 25 вересня 2020 року об 
11 годині 30 хвилин у приміщенні Біловод-
ського районного суду Луганської області за 
адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ 
Луганської області, для участі в судовому за-
сіданні як обвинувачені.

Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик до суду передбачені ст. 138 КПК Укра-
їни.

Наслідки неприбуття обвинувачених пе-
редбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Булгакова Г.В.

Повістка про виклик обвинуваченого 
в підготовче судове засідання, по якому 

здійснюється спеціальне досудове  
розслідування

Обвинувачений Боровський Сергій Іва-
нович, 10.11.1957 року народження, обви-
нувачений у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 258-3  
ч. 1 КК України, відповідно до вимог  
ст.ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання в порядку спе-
ціального судового провадження, яке від-
будеться 25 вересня 2020 року о 12 го-
дині 00 хвилин у приміщенні Біловод-
ського районного суду Луганської облас-
ті за адресою: вул. Луганська, 30, смт Бі-
ловодськ Луганської області, для участі в 
судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на 
виклик до суду передбачені ст. 138 КПК 
України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого 
передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Булгакова Г.В.

Повістка про виклик обвинуваченої  
в підготовче судове засідання по якому 

здійснювалося спеціальне досудове  
розслідування

Для участі в підготовчому судовому 
засіданні викликається в порядку спеці-
ального судового провадження обвину-
вачена Захарова Людмила Миколаївна, 
27.09.1960 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, відпо-
відно до вимог ч. 1 ст. 297-1 КПК України. 
Слухання справи відбудеться 25 вересня 
2020 року о 13 годині 00 хвилин у примі-
щенні Біловодського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 
30. Поважні причини неприбуття особи на 
виклик до суду передбачені ст. 138 КПК 
України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої пе-
редбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Булгакова Г.В.

Повістка про виклик обвинуваченого 
в підготовче судове засідання, по якому 

здійснювалося спеціальне досудове  
розслідування

Обвинувачений Святишенко Юрій В’я-
че славович, 05.09.1981 року народження,  
у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України викликається в судове засі-
дання в порядку спеціального судового 
провадження, яке відбудеться 25 вересня 
2020 року о 13 годині 30 хвилин у примі-
щенні Біловодського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 
30, для участі в судовому засіданні як об-
винувачений.

Поважні причини неприбуття особи на 
виклик до суду передбачені ст. 138 КПК 
України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого 
передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Булгакова Г.В.

Я, Синельникова Є.Є., приватний нотаріус Харків-

ського міського нотаріального округу, повідомляю, 

що відкрита спадкова справа після смерті 22 лютого 

2020 року ЖОРОВА МИКОЛИ ІВАНОВИЧА, який наро-

дився 29 квітня 1950 року.

Рекомендую спадкоємцям за законом або за запо-

вітом звернутися за адресою: 61170, місто Харків, ву-

лиця Валентинівська, буд. 22, для оформлення своїх 

спадкових прав.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 296/7349/17 за обвинуваченням Панька Романа Гри-
горовича, 07.04.1974 року народження, Байрачного Ан-
дрія Миколайовича, 04.07.1963 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинувачених Панька Романа Григоро-
вича, Байрачного Андрія Миколайовича в судове засідан-
ня на 28 вересня 2020 року о 15 годині 00 хвилин, яке від-
будеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О.В. Стадченко

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Луганська область, смт Новоайдар, вул. 

Миру, буд. 38), знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 22017130000000148 від 27.06.2017 
року за Фролова Вадима Вікторовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Ухвалою від 29.07.2019 року колегією суддів Новоайдарського районного суду Луганської області ухвалено 
здійснення спеціального судового провадження у справі.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. викликає обвинуваченого Фролова 
Вадима Вікторовича, 24.10.1970 р.н., який зареєстрований за адресою: Луганська область, Станично-Луганський 
район, с. Красна Талівка, вул. Промениста, буд. 15, у судове засідання, яке відбудеться 29.09.2020 року о 14-15 
год. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не прибув за ви-
кликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового судового засідання і вживає за-
ходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинувачено-
го та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку передбаченому главами 11 та 12 КПК 
України та здійснити спеціальне судове провадження.
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дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 16 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +10 +15 +25 +30 Черкаська +10 +15 +25 +30
Житомирська +10 +15 +25 +30 Кіровоградська +10 +15 +25 +30
Чернігівська +10 +15 +22 +27 Полтавська +10 +15 +22 +27
Сумська +10 +15 +21 +26 Дніпропетровська +10 +15 +24 +29
Закарпатська +11 +16 +25 +30 Одеська +14 +19 +27 +32
Рівненська +10 +15 +25 +30 Миколаївська +14 +19 +25 +30
Львівська +10 +15 +25 +30 Херсонська +14 +19 +25 +30
Івано-Франківська +10 +15 +25 +30 Запорізька +12 +17 +24 +29
Волинська +10 +15 +24 +29 Харківська +10 +15 +21 +26
Хмельницька +10 +15 +25 +30 Донецька +11 +16 +21 +26
Чернівецька +10 +15 +25 +30 Луганська +10 +15 +21 +26
Тернопільська +10 +15 +25 +30 Крим +14 +19 +25 +30
Вінницька +10 +15 +25 +30 Київ +13 +15 +27 +29

Укргiдрометцентр

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинувачених 
Малову Катерину Валеріївну, 27.02.1980 р.н. (зареєстроване місце прожи-
вання: м. Донецьк, вул. Севастопольська, 65, місце фактичного проживан-
ня: м. Донецьк, вул. Текстильників, 11, кв. 21) та Павленко Катерину Олек-
сандрівну, 17.04.1986 р.н. (зареєстроване місце проживання:   м. Донецьк, 
вул. Топчієва, 70, місце фактичного проживання: м. Донецьк, проспект Ле-
нінський, 1а, кв. 47) у судове засідання для здійснення спеціального судо-
вого провадження у кримінальному провадженні № 22017060000000053 
від 16.06.2016 (справа № 296/10126/17) за обвинуваченням Малової К.В. та 
Павленко К.О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 24.09.2020 року о 14-00 годи-
ні в залі судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинувачених Малової К.В. та Пав-
ленко К.О. кримінальне провадження буде здійснюватися за їх відсутності.  
Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П.Л., судді: Курдюков В.М.,  
Новікова Н.В.

До відома всіх зацікавлених осіб, установ та організацій
Людина, Чоловік, на ім’я: Дмитро (рос. Дмитрий), 
по батькові: Олексійович (рос. Алексеевич), 
за родом (прізвище): Голдобін (рос. Голдобин), 
1973 року народження, запис 471 в книзі реєстрації актів про народження, свідоцтво 
про народження  II-НО №252386, нотаріальне свідоцтво НОН 818659, 
Заявляється та проголошується  живим з повною правоздатністю та дієздатністю. 
Не має опікунів в будь-якому вигляді. 
Інше заявляється таким, що не відповідає дійсності. 

Заперечення/спростування  приймаються письмово рекомендованим листом від 
офіційних осіб протягом 30 (тридцять) днів після публікації за адресою: 
м. Київ, 04053, Дмитру Олексійовичу Голдобіну, до запитання

За відсутності заперечень/спростувань у вказаний термін заявлене визнається 
незаперечним фактом.

Використання зазначених персональних даних, крім як для  цілей заявленого, 
забороняється.

Колір текста вважається фіолетовим

Повістка про виклик
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області 

(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться криміналь-
не провадження № 42016221320000106 (номер справи 1-кп/243/74/2020) за 
обвинуваченням Бірюкова Сергія Леонідовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Воронков 
Д.В. викликає обвинуваченого Бірюкова Сергія Леонідовича, який зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Сєченова, бу-
динок № 96, квартира № 52, у підготовче засідання, яке відбудеться 25 ве-
ресня 2020 року о 14 годині 30 хвилин у залі судового засідання № 5.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигля-
ді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд від-
кладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів 
до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити 
ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього 
грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя Д.В. Воронков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає криміналь-
не провадження № 933/388/20 за обвинуваченням Зіпіра Дмитра Дмитрови-
ча за ч. 1 ст.258-3 КК України за відсутності обвинуваченого (in absentia) в 
порядку спеціального судового провадження. Обвинувачений Зіпіра Дми-
тро Дмитрович, 29.12.1978 р.н., останнє відоме місце реєстрації та прожи-
вання: Донецька область, м. Волноваха, вул. Ювілейна, 136, викликається 
до суду на 09.30 год. 25 вересня 2020 року (корп. № 2, каб. №18), для учас-
ті у судовому засіданні. 

Суддя А.І. Міросєді

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАНТ-АГРО»,  

код за ЄДРПОУ 37031652, повідомляє про майбутній продаж  

нежитлового об’єкта (елеватора), що розташований  

за адресою: 54036,  

м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова (Варварівка), 31.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження № 233/2982/17 за обвинувачен-
ням Федяніна Максима Сергійовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч.2 ст.258- 5 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима Сергійовича в підготов-
че судове засідання на 24 вересня 2020 року о 09 годині 30 хвилин, яке від-
будеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 
157, корпус 2.

Суддя А.І. Міросєді

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає кримінальне провадження  
№ 1-кп/243/139/2020 (42017050000000114) відносно Немиткіна Дениса Олек-
сандровича за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч.1 cт. 258-3 КК України.

Обвинувачений Немиткін Денис Олександрович, 17.11.1977р.н., останнє ві-
доме місце мешкання якого: Донецька область, м. Горлівка, вул. Макарова, 
буд. 40, викликається у підготовче судове засідання, яке відбудеться 1 жовт-
ня 2020 року о 8 годині 15 хвилин у розгляді кримінального провадження.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя Н.О. Дюміна

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Домнікову 
Марію Вікторівну, 02.11.1983 року народження (останнє відоме місце про-
живання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд.41/5, кв.91) 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 24.09.2020 року о 08 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 301, під головуванням судді Павленко О.О.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Запорож-
ця Петра Петровича, 11.01.1950 року народження (останні відомі місця про-
живання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17а, АР Крим, 
м. Сімферополь, вул. Київська, 7а, кв.9) у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
28.09.2020 року о 08 год. 35 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 301, під головуванням судді Павленко О.О.

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

ТОВ «СТАРТАП ФІНАНС» (ідентифікаційний код юридичної  

особи 40831678) повідомляє про прийняття Учасником Товари-

ства рішення №26/08/20 від 26.08.2020 про подання заяви про  

виключення ТОВ «СТАРТАП ФІНАНС» з Державного реєстру  

фінансових установ.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Удовіченка Олек-
сія Олексійовича, 26.08.1981 р.н., як обвинуваченого у кримінальному про-
вадженні № 296/2603/20 по обвинуваченню у вчиненні кримінального пра-
вопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням 
судді Покатілова О.Б., в підготовче судове засідання, що відбудеться 23 ве-
ресня 2020 року о 10-30 год. в приміщенні Корольовського районного су-
ду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал №301-
1 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Іллічова Миколу Мико-
лайовича як обвинуваченого на 13 год. 45 хв. 28 вересня 2020 року у спра-
ві за обвинуваченням Іллічова Миколи Миколайовича, 09.09.1980 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 24.

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

Суддя Бірса О.В.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го Сумуліді Миколу Георгійовича для розгляду кримінального проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за № 42017010000000193 відносно Сумуліді Мико-
ли Георгійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 
23.09.2020 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.

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

Суддя Жмудь В.О.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження відносно Брикало Тетяни Вікторівни, 19.11.1969 року 
народження, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. У зв’язку з чим в підготовче судове за-
сідання викликається Брикало Тетяна Вікторівна, 19.11.1969 року народжен-
ня, обвинувачена у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 01 жовтня 2020 року о 16-00 год. 
в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Ки-
їв, вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 9, під головуванням судді Курової О.І.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-

мінальне провадження № 1-кп/761/214/2020 відносно Захожого Д.П. за ч.5 

ст. 368 КК України. Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 

судовий розгляд по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеть-

ся 25 вересня 2020 року об 11:00 в приміщенні Шевченківського районного 

суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 702.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 

відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Левицька Т.В.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/271/2020 за обвинуваченням Благодат-
ної Олени Юріївни, 17.07.1977 р.н., за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно Єдино-
го державного реєстру досудових розслідувань № 42016000000002454 від 
20.09.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться о 15 год. 00 хв. 
22.09.2020 року у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31- А, каб. 511.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О.А. Голуб

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плотниць-
кого Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв.69) у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 146, ч.2 ст.258, ч. 3 ст.332 КК України у судове засідання, 
яке відбудеться 23.09.2020 р. о 16 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 301, під головуванням судді Павленко О.О.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бондаренка 
Анатолія Анатолійовича, 22.02.1974 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Чорноморське, вул. Кірова, 19) у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 24.09.2020 о 08 год. 40 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 301, під головуванням судді Павленко О.О.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Бєлоглазову Ірину Костянтинівну, 15.06.1954 року 
народження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 26-Б, кв.4) у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 24.09.2020 ро-
ку о 08 год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адре-

сою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, під головуванням судді Павленко О.О.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне 

провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

21.03.2020 року відкрилась спад-
щина після смерті Вагапової Олени 
Бадретдинівни. Спадкоємцю Вага-
повій Інні Віталіївні необхідно звер-
нутись до нотаріуса за адресою: 
м.Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 
148А, кв. 43,44 до 21.09.2020 року.
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