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На Синевир — відновленим шляхом
ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО. На Закарпатті відкрили рух високогірною дорогою до популярних 
туристських об’єктів

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

На Закарпатті офіційно відкри-
ли рух усіх видів транспорту 

високогірною дорогою, що має осо-
бливе значення для туризму й ре-
креації. Вона проходить попід ма-

льовничими Боржавськими хреб-
тами, веде до туристської Мекки 
Закарпаття — Національного при-
родного парку «Синевир». На від-
криття приїхали керівник Дер-
жавного агентства автомобільних 
доріг Олександр Кубраков, голова 
Закарпатської обласної державної 

адміністрації Олексій Петров, де-
путати різних рівнів, голови місце-
вих громад. На заході побував і ко-
респондент «УК».

Дорогу Т-07-18 від села Ниж-
ні Ворота до селища Міжгір’я вва-
жають найвисокогірнішою в Укра-
їні. Вона проходить через два гір-

ські перевали, найвища її від-
мітка 732 метри над рівнем мо-
ря, найнижча — 430 метрів. На ній 
15 малих та чотири середні мос-
ти, підпірні стіни, труби велико-
го діаметра. Бар’єрне огороджен-
ня, інші важливі елементи відпо-
відно до європейських стандар-

тів виконувала фірма-підряд-
ник «Онур Конструкціон Інтер-
нешнл». Усі роботи обійшлися в 
кругленьку суму — 669 мільйо-
нів гривень. Важливе значення ці-
єї дороги і в тому, що вона ви-
водить на міжнародну трасу  
Київ — Чоп. 
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Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо оптимізації мережі 
та функціонування центрів надання адміністративних 
послуг та удосконалення доступу до адміністративних 
послуг, які надаються в електронній формі»

Аби ситуація в молочарстві не  
призвела  до втрати вітчизняного 
виробництва важливого 
продукту харчування, потрібні 
законодавчі зміни

АГРОПЕРСПЕКТИВА

Голова Верховної Ради про голосування за 
держбюджет-2021 наступного пленарного тижня  
або на позачерговому засіданні в період з 7 по 11 грудня

Дніпро на шляху 
євроінтеграції 

СТИМУЛИ. Другий в Україні регіональний  Офіс євроінтеграції 
відкрили віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлан-
тичної інтеграції Ольга Стефанішина разом із головою Представ-
ництва ЄС в Україні Матті Маасікасом. «Дніпро –– форпост терито-
ріальної цілісності й незалежності країни. Пріоритетом роботи бу-
де поліпшення динаміки залучення інвестицій, взаємодія з бізне-
сом, формування пропозицій та експертизи щодо потреб бізнесу, 
їхня комунікація на рівні уряду та євроінституцій Брюсселя, –– за-
значила Ольга Стефанішина. –– У майбутньому ми використаємо 
цю інформацію  для консультацій з ЄС щодо оновлення торгових 
параметрів Угоди про асоціацію, долучення до проєктів ЄС із зе-
леної економіки. Офіс у Дніпрі сприятиме й розвитку малого та се-
реднього бізнесу, бо в консультаціях з оновлення Угоди про асо-
ціацію ми хочемо зробити акцент на формуванні потужних стиму-
лів для МСБ». У першому півріччі 2021 року, повідомляє служба 
віцепрем’єр-міністра, буде відкрито чотири регіональні офіси, запо-
чатковано програму взаємодії регіонів для обміну досвідом. 

ЦИТАТА ДНЯ

ДМИТРО РАЗУМКОВ:

ЦИФРА ДНЯ

130 000 євро
становить обсяг гуманітарної допомоги 

— обладнання і засобів особистого 
захисту від коронавірусу, наданої 

Німеччиною для потреб ЗСУ 

«Народні депутати 
мають ознайомитися 

з бюджетом, докладно 
його вивчити. Цього 

тижня ми фізично не 
встигаємо його 

розглянути».

Гроші в разі нещастя: 
все у ваших руках
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ЗДОРОВ’Я. В Україні стає дедалі популярнішим страхування 
від зараження  на COVID-19 та подолання наслідків хвороби
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Шевченківський районний суд м. Киє-
ва викликає Блейз Ірину Геннадіївну, 21 
лютого 1978 р.н., як обвинувачену в під-
готовче судове засідання по кримінально-
му провадженню № 42016000000002390, 
внесеного до ЄРДР 14.09.2016 року від-
носно Блейз Ірини Геннадіївни у вчиненні 
кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом 
призначено підготовче судове засідання 
на підставі обвинувального акта у кримі-
нальному провадженні, за яким висуну-
те обвинувачення Блейз Ірині Геннадіївні 
у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст.111 КК України у від-
критому судовому засіданні на 11 год. 00 
хв. 07 грудня 2020 року, про що повідоми-
ти зацікавлених осіб.

Суддя В.В. Бугіль

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Тендіт Олександр Іванович, 15.07.1981 р.н., уродженець м. Харків, заре-

єстрований за адресою: м. Харків, вул. Олександра Матросова, 10-А, кв. 29, відповідно до 
вимог ст. ст. 133, 138, 139, 297-5, КПК України викликається із захисником 05.12.2020 на 
09 год. 00 хв. до слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у 
зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань Возно-
го В.Ю. у службовий кабінет № 512 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18 для допи-
ту як підозрюваного та проведенні інших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 62020000000000663 від 19.08.2020 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127,  п. п. 3, 12 
ч. 2 ст. 115, ст. 340 КК України. 

Відповідно до статті 138 КПК України. Поважні причини неприбуття особи на виклик.
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
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.
Відповідно до ст. 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик.
1. Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний 

(зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з 
її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причи-
ни свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик 
слідчого, прокурора;

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинува-
ченого, свідка може бути застосовано привід.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, 
суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обви-
нуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою 
для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового прова-
дження.

Відповідно до статті 297-5 КПК України. Порядок вручення процесуальних документів 
підозрюваному при здійсненні спеціального досудового розслідування. 

1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового роз-
слідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування 
та обов’язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідуван-
ня. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайом-
леним з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Тиднюк Віктор Андрійович, 05.09.1988 р.н., уродженець м. Києва, зареє-

стрований за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, 11, кв. 82, останнє відоме місце прожи-
вання: Київська область, Бориспільський район, село Велика Олександрівка, вул. Чапаєва, 
24, відповідно до вимог ст. ст. 133, 138, 139, 297-5, КПК України викликається із захисни-
ком 05.12.2020 на 09 год. 00 хв. до слідчого першого відділу Управління з розслідування 
злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бю-
ро розслідувань Возного В.Ю. у службовий кабінет № 512 за адресою: м. Київ,  вул. Бори-
соглібська, 18 для допиту як підозрюваного та проведенні інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 62020000000000663 від 19.08.2020 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, 
ч. 2 ст. 127, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 340 КК України. 

Відповідно до статті 138 КПК України. Поважні причини неприбуття особи на виклик.
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
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.
Відповідно до ст. 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик.
1. Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний 

(зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з 
її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причи-
ни свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик 
слідчого, прокурора;

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинува-
ченого, свідка може бути застосовано привід.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого суд-
ді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, 
обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судово-
го провадження.

Відповідно до статті 297-5 КПК України. Порядок вручення процесуальних докумен-
тів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового розслідування. 

1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового роз-
слідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування 
та обов’язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідуван-
ня. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайом-
леним з її змістом.

В провадженні Солом’янського район-
ного суду м. Києва перебуває криміналь-
не провадження відносно Іщенко Іри-
ни Анатоліївни, обвинуваченої у вчиненні 
кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в судове засідання ви-
кликається Іщенко Ірина Анатоліївна, 
06.03.1974 року народження, яке відбу-
деться 10 грудня 2020 року о 14:00 год. 
в приміщенні Солом’янського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. 
Шутова, 1, каб. 20, під головуванням суд-
ді Агафонова С. А.

У разі неявки обвинуваченого дане ого-
лошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/413/2020 за обвинуваченням Безазієва 
Лентуна Романовича за ознаками злочину, передба-
ченого за ч. 1 ст. 111 України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться: 07 грудня 2020 
року о 14:00 в приміщенні Шевченківського район-
ного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31 А, каб. 513.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Слободянюк П.Л.

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться о 14 годи-
ні 00 хвилин 07 грудня 2020 року в приміщенні су-
ду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 
№ 601, обвинуваченого Гелюха Анатолія Юрійовича, 
15 вересня 1979 року народження, в рамках кримі-
нального провадження № 22014000000000338, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань  
17 травня 2014 року, за ознаками вчинення кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Мартинов Є.О.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, 

що 08.12.2020 року о 10 год. 00 хв. буде проводити-
ся підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні № 42016020420000057, по обвинуваченню 
Бахура Олександра Григоровича, 20.05.1972 р.н., у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений 
Бахур Олександр Григорович.

Справу розглядає колегія суддів у складі голо-
вуючого судді Скуби А. В., суддів Домарєєва О.В., 
Щасної Т.В.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, 
каб. 17.

Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Ко-
шиця, 5-А.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Ільї-
на Едуарда Миколайовича, 04.05.1968 р.н. (який зареє-
стрований за адресою: Луганська обл., м. Стаханов, вул. 
Юних Ленінців, 5-А, кв. 94, проживав у м. Києві по вул. 
Лятошинського, 8, кв. 43), обвинуваченого у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, 
ч. 2 ст. 366 КК України, у судове засідання, призначене 10 
грудня 2020 року об 11 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
документ, що посвідчує особу. 

Судове засідання у кримінальному провадженні відбу-
деться в приміщенні Дарницького районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Коляденко П.Л.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як обвинуваче-
ного Півоварова Василя Степановича (останнє відоме місце реєстрації: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, 5а/36),  Друзя Дмитра Олек-
сандровича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Курчатова, 10/191), Балабу Андрія Олександровича (останнє відоме 
місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 23а/68) 
в судове засідання з розгляду кримінальної справи №428/3174/20 за обвину-
ваченням Півоварова Василя Степановича, Друзя Дмитра Олександровича, Ба-
лаби Андрія Олександровича, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст.146,  
ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28  
ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 260 КК України, яке відбудеться 10.12.2020 року о 15 годині 
00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого передбачені ст. 139 
КПК України, а також ст. 323 КПК України. У разі відсутності можливості прибу-
ти до суду у встановлений день та час, обвинувачений зобов’язаний повідоми-
ти про неможливість з’явлення до суду шляхом подання заяви на адресу суду, 
в тому числі на офіційну електронну адресу суду: inbox@sdm.lg.court.gov.ua або 
на факс суду (06452) 70-25-80.

Суддя Олійник В.Н.

Оголошення про виклик обвинуваченої при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового  провадження

 Обвинувачена Захарова Ксенія Олексіївна, 25.04.1979 року народжен-
ня, зареєстрована за адресою: Луганська область, Станично-Луганський 
район, смт Петропавлівка, пров. Сєвєрний, 12, відповідно до вимог ст. 297-
5, 323 КПК України, викликається у судове засідання в порядку спеціаль-
ного судового провадження, яке призначено на 14 годину 30 хвилин 11 
грудня 2020 року в приміщенні Біловодського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30 
для участі у судовому засіданні як обвинувачена.

 Повістка про виклик обвинуваченої направлена їй за адресою остан-
нього місця проживання, а саме: вул. Республіканська, 21/3, м. Щастя, Но-
воайдарський район, Луганська область.

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

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

Суддя Є.О.Соболєв

Дарницький районний суд м. Києва викликає Георгіаді Ларису Федо-
рівну, 15.05.1960 р.н. (яка проживає за адресою: АР Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Безпалого, 48), обвинувачену у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судо-
ве засідання, призначене 10.12.2020 року о 12 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що 
посвідчує особу.

Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в при-
міщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Севастопольська, 7/13.

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

Суддя Коляденко П.Л.
Втрачений сертифікат інженера технічного нагляду серії 

АТ№000936, виданий ВГО «Гільдія інженерів з технічного нагля-
ду за будівництвом об’єктів архітектури» на прізвище Вегери С.М., 

вважати недійсним.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебу-
ває кримінальне провадження відносно Брикало Тетяни Вікторівни, 
19.11.1969 року народження, обвинуваченої у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. У зв’язку з 
чим в підготовче судове засідання викликається Брикало Тетяна Вікто-
рівна, 19.11.1969 року народження, обвинувачена у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбу-
деться 08 грудня 2020 року о 15-00 год. в приміщенні Солом’янського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, 
каб. 9, під головуванням судді Курової О.І.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження відносно Мухутдінова Дмитра Михайловича, 17.09.1988 
р.н., по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ст.ст. 111 ч. 1, 408 ч. 1 КК України. 

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Мухутдінов 
Дмитро Михайлович, 17.09.1988 р. н., обвинувачений у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ст.ст. 111 ч. 1, 408 ч. 1 КК України, яке від-
будеться 08 грудня 2020 року о 09.30 год. в приміщенні Солом’янського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, під 
головуванням судді Педенко A.M. 

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

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебу-
ває кримінальне провадження № 1-кп/761/214/2020 відносно Захожо-
го Д.П. за ч.5 ст. 368 КК України. Шевченківський районний суд м. Киє-
ва повідомляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 09.12.2020 року об 11:00 в приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31А, 702.

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.

Суддя Левицька Т.В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кримінальне провадження за 
обвинуваченням Захарова Артема Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений Захаров Артем Олександрович, 02.03.1990 року на-
родження, викликається на 10 грудня 2020 року о 13-00 годині до суду, 
каб. № 9, для участі у підготовчому судовому засіданні.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд про 
поважність причини неявки.

Суддя Чернобай А.О.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кримінальне 
провадження відносно Беспроскурного Дениса Леонідовича, обвинува-
ченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 
2583, ч. 4 ст. 187 КК України. В судове засідання по даній справі, яке при-
значено на 11 грудня 2020 року о 09:00 годині, викликається обвинуваче-
ний Беспроскурний Денис Леонідович, 14 квітня 1985 року народження, 
який зареєстрований та проживає за адресою: бульвар Краматорський, 
будинок №21, квартира №112, місто Краматорськ Донецької області.

Суддя Лутай А.М.

20.11.2020 Національний банк України 

прийняв рішення про виключення з Державного реєстру фінансо-

вих установ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ДОВІРА» (код ЄДРПОУ 26265457). 

Відповідне рішення було прийнято на підставі заяви вказаної  

кредитної спілки.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 2 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської об-
ласті по кримінальному провадженню 1-кп/185/68/20, справа  
№ 185/3004/18 за обвинуваченням Тимофєєва Олександра Юрі-
йовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному про-
вадженню призначено за адресою: вул. Дніпровська, 135, м. Пав-
лоград, Дніпропетровська область.

Обвинувачений Тимофєєв Олександр Юрійович викликається 
для участі в підготовчому судовому засіданні, призначеному на 
08 грудня 2020 року о 09.00 годині у приміщенні Павлоградсько-
го міськрайонного суду Дніпропетровської області, який знахо-
диться за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. 
Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У 
разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його від-
сутності.

Суддя Н. Г. Самоткан

Повістка про виклик в суд  
обвинуваченого 

В провадженні Марківсько-
го районного суду Луганської об-
ласті знаходиться кримінальне 
провадження № 417/3352/16-к за 
обвинуваченням Громова Воло-
димира Володимировича у вчи-
ненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. 

На підставі ст.ст. 314, 297-
5, 323 КПК України, суддя Мар-
ківського районного суду Луган-
ської області Чернік А.П. викли-
кає Громова Володимира Воло-
димировича у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 09 
грудня 2020 року об 14 годині 00 
хвилин у залі судових засідань 
Марківського районного суду Лу-
ганської області за адресою: пл. 
Соборна, буд. 31, смт Марківка 
Марківського району Луганської 
області, 92400.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луган-

ської області при здійсненні судово-
го провадження викликає як обви-
нуваченого Сикала Вадима Петро-
вича, 23.04.1976 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Лу-
ганська область, м. Рубіжне, вул. 
Радіщева, буд. 29а, кв. 2, за мате-
ріалами кримінального проваджен-
ня № 428/7944/18, 1-кп/425/197/20, 
на підставі обвинувального акта від-
носно Сикала В.П. за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинуваченому Сикалу В.П. не-
обхідно прибути до підготовчого су-
дового засідання, яке відбудеться 8 
грудня 2020 року о 14 год. 30 хв. в 
приміщенні Рубіжанського місько-
го суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення 
в пресі обвинувачений вважається 
повідомленим про дату, час та місце 
розгляду справи. У разі неявки об-
винуваченого справу буде розгля-
нуто за його відсутності.

Суддя Козюменська В.В.

Повістка про виклик, відповідно 
до вимог 297-5, 323 КПК України

Обвинуваченій Туркіній Лари-
сі Василівні, 29.10.1977 р.н., зареє-
строваній за адресою: Одеська об-
ласть, Кілійський район, м. Вилко-
ве, вул. Сонячна, 6, кв. 31, тимчасо-
во проживала за адресою: м. Одеса, 
вул. Затонського, 24/3, кв. 126 не-
обхідно з’явитися в судове засідан-
ня, яке відбудеться 08.12.2020 року 
о 10 годині 00 хвилин за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, При-
морський районний суд м. Одеси, 
зал судових засідань №229. Поваж-
ні причини неприбуття особи на ви-
клик суду передбачені статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені стаття-
ми 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні 
Кримінальне провадження № 1-кп/4910/31/19, справа № 760/9748/17

Вищий антикорупційний суд Кому: Левченку Вадиму Микола-
йовичу 

Викликає Вас як обвинуваченого 17.12.2020 р. о 13 год. 00 хв., 18 січня 2021 р. 
о 09 год 00 хв. , 17 лютого 2021 р.  о 09 год 00 хв., 16 березня 2021 р. на  09 год 
00 хв., 21 квітня 2021 р. на 09 год.00 хв., 18 травня 2021 р. на 09 год.00 хв.

Місцезнаходження/місце прожи-
вання:
м. Одеса, вул.Обільна, б. 46.

За  обвинуваченням Коваля О. Ю за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 
382 КК України, Кравченка Р. В. за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 
358 КК України, Добриловської О. А. за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК 
України, Соколова Д. Д. за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК 
України, Прокопця О. В.  за ч. 1 ст. 366 КК України, Левченка  В.  М. за  ч.  2 ст.  
15,  ч.  5  ст.  27  ч.  5  ст.  191 КК України, Алтуніна О. С. за ч. 1 ст. 205 КК Украї-
ни , Рахімова І. І. за ч. 1 ст. 205 КК України.
Місцезнаходження суду: просп. Перемоги, 41, м. Київ, 03057. Додатково просимо надати такі до-

кументи:
Документ, що посвідчує 
особу(паспорт).

Головуюча суддя                                                                                                                            І. О. Білоус
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 у місці 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 не-

можливості 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 на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду. 
Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, що-

до якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне 
підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без по-
важних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого 
судді, суду.

2.У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути за-
стосовано привід. 

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик 
без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або 
міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового 
провадження.

Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України.

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні 
Кримінальне провадження № 1-кп/4910/31/19, справа № 760/9748/17

Вищий антикорупційний суд Кому: Соколову Дмитру Дмитровичу 
Викликає Вас як обвинуваченого 17.12.2020 р. о 13 год. 00 хв.,18 січня 2021 р. 
о 09 год 00 хв. , 17 лютого 2021 р.  о 09 год 00 хв., 16 березня 2021 р. на  09 год 
00 хв., 21 квітня 2021 р. на 09 год.00 хв., 18 травня 2021 р. на 09 год.00 хв.

Місцезнаходження/місце прожи-
вання:
м. Калінінград (Російська Федерація) 
вул. Кирова, буд. 75, кв. 1.

За  обвинуваченням Коваля О. Ю за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 
382 КК України, Кравченка Р. В. за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 
358 КК України, Добриловської О. А. за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК 
України, Соколова Д. Д. за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК 
України, Прокопця О. В.  за ч. 1 ст. 366 КК України, Левченка  В.  М. за  ч.  2 ст.  
15,  ч.  5  ст.  27  ч.  5  ст.  191 КК України, Алтуніна О. С. за ч. 1 ст. 205 КК Украї-
ни , Рахімова І. І. за ч. 1 ст. 205 КК України.
Місцезнаходження суду: просп. Перемоги, 41, м. Київ, 03057. Додатково просимо надати такі до-

кументи:
Документ, що посвідчує особу(паспорт).

Головуюча суддя                                                                                                                              І. О. Білоус
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 у місці 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 не-

можливості 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 на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду. 
Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, що-

до якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наяв-
не підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у роз-
мірі:

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого 
судді, суду.

2.У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути за-
стосовано привід. 

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик 
без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або 
міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового 
провадження.

Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України.

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпро-
петровська перебуває кримінальна справа № 426/1211/17 (прова-
дження № 1-кп/204/73/20) за обвинуваченням Плотницького Іго-
ря Венедиктовича, 24 червня 1964 р.н., у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 258 КК України, Патрушева Андрія Олексан-
дровича, 08 грудня 1967 р.н., у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ст. 437 КК України, 
Гурєєва Олександра Васильовича, 13 липня 1960 р.н., у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Обвинувачені Плотницький Ігор Венедиктович, Патрушев Ан-
дрій Олександрович, Гурєєв Олександр Васильович, викликають-
ся в судове засідання на 07 грудня 2020 року на 09:00 годину 
у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропе-
тровська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77-б, каб. № 23. 
Справа розглядається під головуванням судді Білик І.А.

Після опублікування оголошення про виклик в пресі обвину-
вачені вважаються повідомленими про дату, час і місце розгляду 
справи. Наслідки неприбуття обвинуваченого до суду передбаче-
ні ст. 139, 323 КПК України.

Відповідно до Рішення єдиного учасника №3 від 

22.11.2020 року ТОВ «Точні Технології» (код ЄДРПОУ 40515797) 

припиняє свою діяльність і ліквідується. Вимоги до ТОВ «Точ-

ні Технології» приймаються протягом трьох місяців з дня  

опублікування на адресу: 02081, м. Київ, вул. Урлівська, буд.  

21-А, оф. 47.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Кагітіну 
Ірину Володимирівну у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК 
України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 10 грудня 2020 
року о 12:00 годині в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва 
за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпі-
лого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а та-
кож наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК 
України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпіло-
го — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відпові-
дача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, 
перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О.В.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області 

знаходиться кримінальне провадження № 417/813/18 за обвинува-
ченням Бобришева В’ячеслава Вікторовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, суддя Марківсько-
го районного суду Луганської області Чернік А.П. викликає Бобрише-
ва В’ячеслава Вікторовича у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 11 грудня 2020 року о 14 годині 00 хвилин у залі судових за-
сідань Марківського районного суду Луганської області за адресою: 
пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської 
області, 92400.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження відносно Єжеля Михайла Броніславовича, 
19.10.1952 р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається Єжель Ми-
хайло Броніславович, 19.10.1952 р.н., обвинувачений у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК України, яке від-
будеться 11 грудня 2020 року о 12.00 год. в приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 
25, каб.31, під головуванням судді Педенко A.M. 

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

Повістка про виклик в суд обвинуваченого 
В провадженні Марківського районного суду Луганської області 

знаходиться кримінальне провадження № 417/3350/16-к за обвину-
ваченням Гноєвого Дмитра Сергійовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, суддя Марківсько-
го районного суду Луганської області Чернік А.П. викликає Гноєво-
го Дмитра Сергійовича у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 10 грудня 2020 року о 14 годині 00 хвилин у залі судових засі-
дань Марківського районного суду Луганської області за адресою: 
пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської 
області, 92400.
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