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Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій про не менше 25 років  
для повернення до нормального життя в АРК після окупації

За гривню грошей  
не візьмуть

ІСТОРІЯ. Виставку «Музей гривні просто неба» організував 
Національний банк України. Вона відбувається в межах відзна-
чення 30-річчя Незалежності України та присвячена 25-й річниці 
грошової реформи, що ознаменувала введення в обіг національ-
ної грошової одиниці — гривні. Експозицію розміщено в Києві на 
Контрактовій площі. Ознайомитися з нею можна до 30 вересня 
2021 року абсолютно безкоштовно, повідомляє пресслужба НБУ.  

«Рівно чверть століття гривня — це не тільки грошова одиниця, 
національна валюта, й символ нашої держави. Ми постійно пра-
цюємо над оновленням та осучасненням гривні. Сьогодні в обігу 
перебуває вже четверте покоління національної валюти з найсу-
часнішими захисними елементами, більше того  —  з українським 
льоном у складі», — сказав під час відкриття голова Національно-
го банку Кирило Шевченко. Виставку створили фахівці регулято-
ра та учасники фінансового ринку. Там представлено 18 інтерак-
тивних стендів про історію гривні, створення сучасної української 
валюти, готівкову та безготівкову гривню. Аудіогід до виставки за-
писали не професійні диктори, а саме фахівці НБУ.

ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ: 

ЦИФРА ДНЯ

18,2 млрд м3 
становлять запаси природного газу 
в українських підземних сховищах. 

Це майже на 30% менше від торішніх 
показників. ПСГ заповнено на 59%

«Упевнений, що ми 
побачимо деокупацію 
досить швидко. І вона 

пройде за згодою 
керівництва РФ. У 
них просто іншого 
варіанта не буде».

Про що домовилися 
президенти

ВІЗИТ У США. Стратегічне партнерство Вашингтона  
і Києва передбачає оборонну допомогу, підтримку реформ  
та інвестиції. Та про конкретні терміни вступу України  
в НАТО не йдеться
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Спільна заява 
щодо стратегічного 
партнерства України 
та Сполучених 
Штатів Америки

ОФІЦІЙНО

У Міністерстві фінансів сподіваються, що 
кампанія з добровільного декларування, 
розпочата 1 вересня,  стимулюватиме  
виведення з тіні доходів, прихованих від 
оподаткування, і залучення їх в економіку
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ЦИТАТА ДНЯ

Держава дбає про тих, хто дбає про урожай 
СЕЛО І ВЛАДА. Уряд вживає дієвих управлінських заходів для стимулювання розвитку 
аграрної галузі 

Володимир КОЛЮБАКІН,  
«Урядовий кур’єр»

Коли йдеться про державну 
підтримку аграріїв, найпер

ше згадують про гроші. Що ж, і 
це потрібно, але набагато біль
ше важать управлінські рішен

ня, що сприяють розвитку галу
зі. Уряд останнім часом приді
ляє цьому багато уваги, і корис
них ініціатив стосовно аграрного 
сектору ухвалено чимало. 

Днями Міністерство економі
ки затвердило зміни у перелі
ку сільгосптехніки вітчизняного 

виробництва, частину вартості 
якої (25%) відшкодовує держава 
відповідно до бюджетної програ
ми «Фінансова підтримка сіль
госптоваровиробників». Усього 
на фінансування цієї програми 
за напрямом «Часткова компен
сація вартості сільськогосподар

ської техніки та обладнання віт
чизняного виробництва» запла
новано мільярд гривень.

Перелік такої продукції збіль
шився на понад 2 тисячі найме
нувань і тепер налічує майже 17 
тисяч від 203 українських вироб
ників. Це зокрема трактори, при

чіпні знаряддя до них, комбай
ни, автомобілі — зерновози, жни
варки і багато іншого. До переліку 
потрапило й технологічне облад
нання для зберігання і перероб
ки сільськогосподарської 
продукції, тваринницьких 
комплексів тощо. 4
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «ТА», код ЄДРПОУ 35253279 (да-
лі іменується — Товариство) повідомляє, 
що 30 серпня 2021 р. учасником Това-
риства прийнято рішення про припинен-
ня Товариства шляхом приєднання до То-
вариства з обмеженою відповідальністю 
«Злата Інвест» (код ЄДРПОУ 38825890), 
відповідно до чинного законодавства 
України.

Вимоги кредиторів приймаються у 
письмовій формі протягом двох місяців 
з дня оприлюднення повідомлення про 
рішення Учасника щодо припинення То-
вариства шляхом приєднання на порталі 
електронних сервісів у порядку, визначе-
ному Міністерством юстиції України в По-
рядку  надання відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру. Заявлення кредиторами 
вимог приймаються у письмовій формі за 
місцезнаходженням Товариства: Україна, 
01032, місто Київ, вулиця Симона Петлю-
ри, будинок 30. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Корнієнко Ігор Миколайович, 05.12.1969 року народження, уродженець м. Сімфе-

рополя, АР Крим, проживаючий (зареєстрований) АР Крим, м. Сімферополь, вул.По-
новкіна, 18 «а», кв. 62 відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 Кримінально-
го процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається «08» верес-
ня  2021 року о 14:00 год. до Територіального управління Державного бюро розслі-
дувань, розташованого у місті Києві за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26,  
7 поверх (тел. 044-299-38-57) для участі у проведенні допиту як підозрюваного у кри-
мінальному провадженні за № 42014110350000478 від 24.12.2014, за ознаками кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний 
прибути за викликом до слідчого, а в разі неможливості прибути за викликом у при-
значений строк — заздалегідь повідомити про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свобо-
ди пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини неперебор-
ної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсут-
ність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, по-
дорожі 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 на виклик.

Статтею ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 — якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку ви-

кликаний (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 причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у 
розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття 
на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у 
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

ч. 2 — У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного 
може бути застосовано привід.

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

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5  
ст. 139 цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість місяців перехову-
ються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальнос-
ті та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами Украї-
ни, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерорис-
тичної операції.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Нечухраний Ігор Іванович, 16.08.1978 року народження, уродженець міста Жи-

томир, проживаючий (зареєстрований) в м. Житомир, БОС 1/610, кв.61, відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни (далі — КПК України) викликається «08» вересня  2021 року о 12:00 год. до Те-
риторіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті 
Києві за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 7 поверх (тел. 044-299-38-57) 
для участі у проведенні допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні за  
№ 42014110350000438 від 23.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний 
прибути за викликом до слідчого, а в разі неможливості прибути за викликом у при-
значений строк — заздалегідь повідомити про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свобо-
ди пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини неперебор-
ної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсут-
ність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, по-
дорожі 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 на виклик.

Статтею ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 — якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку ви-

кликаний (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 причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у 
розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття 
на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у 
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

ч. 2 — У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного 
може бути застосовано привід.

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

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5  
ст. 139 цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість місяців перехову-
ються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальнос-
ті та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами Украї-
ни, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерорис-
тичної операції.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Алієв Джалал Джамалович,

07.05.1969 р.н., громадянин України, 
Донецька область, місто Горлівка, ву-
лиця Малинича, 46/133, відповідно до 
ст.ст. 133, 135 КПК України викликаєть-
ся із захисником 07.09.2021 на 10 год. 
до Державного бюро розслідувань у 
каб. № 610 по вул. Борисоглібська, 18, 
м. Київ для вручення повідомлення про 
зміну раніше повідомленої підозри, про-
ведення інших процесуальних та слід-
чих дій у кримінальному провадженні  
№ 42016000000002850 від 13.10.2016.

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

Слідчий ДБР І. Хоненко, 
тел. 365-40-00

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Неверов Дмитро Валерійович, 17.06.1979 року народження, уродженець міста Жито-

мир, проживаючий (зареєстрований) за адресою: АР Крим, м. Феодосія, вул. Десантни-
ків, 10, кв. 11, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 Кримінального процесу-
ального кодексу України (далі — КПК України) викликається «08» вересня  2021 року 
о 10:00 год. до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташо-
ваного у місті Києві за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 7 поверх (тел. 044-
299-38-57) для участі у проведенні допиту як підозрюваного у кримінальному прова-
дженні за № 42014110350000448 від 23.12.2014, за ознаками кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний при-
бути за викликом до слідчого, а в разі неможливості прибути за викликом у призначе-
ний строк — заздалегідь повідомити про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) 
затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пе-
ресування 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 неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких 
родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) не-
своєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унемож-
ливлюють з’явлення особи на виклик.

Статтею ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 — якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викли-

каний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або озна-
йомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідо-
мив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмі-
рі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випад-
ку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

ч. 2 — У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного мо-
же бути застосовано привід.

ч. 5 — Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчо-
го судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрю-
ваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 139 
цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від 
органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або сто-
совно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимча-
сово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Бойко Іван Дмитрович, 18.03.1978 

р.н., громадянин України, Чернігівська 
область, м. Ніжин, провулок Вересне-
вий, 2-в, відповідно до ст.ст. 133, 135 
КПК України викликається із захис-
ником 07.09.2021 на 10 год. до Дер-
жавного бюро розслідувань у каб.  
№ 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Ки-
їв для вручення повідомлення про змі-
ну раніше повідомленої підозри, про-
ведення інших процесуальних та слід-
чих дій у кримінальному провадженні  
№ 42016000000002850 від 13.10.2016.

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

Слідчий ДБР І. Хоненко,
тел. 365-40-00

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Комісарук Олексій Олексійович, 

08.07.1975 р.н., громадянин України, 
м. Київ, вул. Г.Дніпра, 51/138, відповід-
но до ст.ст. 133, 135 КПК України ви-
кликається із захисником 07.09.2021 на 
10 год. до Державного бюро розсліду-
вань у каб. № 609 по вул. Борисогліб-
ська, 18, м. Київ для вручення повідо-
млення про зміну раніше повідомле-
ної підозри, проведення інших процесу-
альних та слідчих дій у кримінальному 
провадженні № 42016000000002850 від 
13.10.2016.

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

Слідчий ДБР І. Хоненко,
тел. 365-40-00

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Максюра Станіслав Миколайович, 

25.06.1985 р.н., громадянин України, 
Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Со-
нячна, 15, відповідно до ст.ст. 133, 135 
КПК України викликається із захис-
ником 07.09.2021 на 10 год. до Дер-
жавного бюро розслідувань у каб.  
№ 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Ки-
їв для вручення повідомлення про змі-
ну раніше повідомленої підозри, про-
ведення інших процесуальних та слід-
чих дій у кримінальному провадженні  
№ 42016000000002850 від 13.10.2016.

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

Слідчий ДБР І. Хоненко,
тел. 365-40-00

Повідомлення
Адмінколегія Північного міжобласного ТВ АМКУ прийняла рішення від 15.07.2021 

№60/56-р/к у справі №87/60/98-рп/к.20 про вчинення ТОВ «Каритс Трейд Груп» 
(42978395) та ФОП Андрущенком О.І. (2855912138) порушення, яке передбачене п.1 
ст.50 та п.4 ч.2 ст.6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції». Рішенням накладено 
штраф на ТОВ «Каритс Трейд Груп» — 408тис.грн. ФОП Андрущенко О.І. припинив 
свою діяльність.

Вважати втраченим 
Державний акт на право приватної влас-
ності на землю, виданий громадянину 
України Веретельник Тетяні Іванівні, заре-
єстрований в Книзі записів державних ак-
тів на право приватної власності на зем-
лю за №72-2-01763, м. Київ,  від 17 квіт-
ня 2002р.

Вважати втраченим свідоцтво «Про 

право власності» і свідоцтво «Про дер-

жавну реєстрацію прав» на майно, квар-

тира в місті Київ, Деснянський район, вул. 

Радунська, 2/18, кв. 119.

ПНДМНО Михайлець К.О. повідомляє про 
відкриття спадщини після 

Колесника Олега Олеговича, 
21.02.1960р.н., 

який помер 23.08.2021р. Спадкоємцям Колесника 
Олега Олеговича необхідно звернутися до нотарі-
альної контори за адресою: м. Дніпро, вул. Шмід-
та, 21/4 до 23.02.2022 року. Тел. 0677613019.

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт із матеріа-

лами судового провадження у кримінальному провадженні за  № 52017000000000008 від  
04 січня 2017 року за обвинуваченням Цибульського Юрія Олександровича,  у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.3 ст.15 ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 
ст.366 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 05.05.2020 року постановлено здійснювати 
спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням: Цибуль-
ського Юрія Олександровича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3  
ст. 27 ч.3 ст. 15 ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України.

У зв’язку з чим викликається Цибульський Юрій Олександрович, 29 березня 1962 року на-
родження, громадянин України, який народився у м. Миколаєві, зареєстрованого за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 16, кв. 1, фактично 
проживає за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, 20, який об-
винувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.3 ст.15 ч.5 
ст.191, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, у судові засідання, які відбудуться 13 верес-
ня 2021 року о 15:00 год., 18 жовтня 2021 року о 15:00 год., 08 листопада 2021 року о 15:00 
год., 20 грудня 2021 року о 15:00 год. у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Ки-
їв, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Шкодін Я.В., судді: Дубас В.М., Федорак Л.М. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайом-
леним з її змістом.

Суддя Шкодін Я. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Потороча Олександр Петрович, 

06.07.1967 р.н., громадянин України, 
Чернігівська область, м. Ніжин, вул. 
Семашко, 12/19, відповідно до ст.ст. 
133, 135 КПК України викликається із 
захисником 07.09.2021 на 10 год. до 
Державного бюро розслідувань у каб.  
№ 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Ки-
їв для вручення повідомлення про змі-
ну раніше повідомленої підозри, про-
ведення інших процесуальних та слід-
чих дій у кримінальному провадженні  
№ 42016000000002850 від 13.10.2016.

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

Слідчий ДБР І. Хоненко,
тел. 365-40-00

Повістка про виклик обвинуваченого
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Істратія Ігоря 

Козьмовича, 09.07.1988 року народження, зареєстрованого в м. До-
нецьк, вул. Сбежнєва, 25, обвинуваченого в кримінальному проваджен-
ні №22020260000000051 від 06.08.2020 р. за ст. 258-3 ч.1 КК України.

Судове засідання відбудеться 06 вересня 2021 року о 16:30 годині за 
адресою: 58001, м.Чернівці, вулиця Кафедральна, буд. 4, кабінет №11.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченого Істра-
тія Ігоря Козьмовича у засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження, останній вважається належним чином озна-
йомлений з її змістом.

Суддя Слободян Г.М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
підозрюваному Барабашу Олександру Івановичу

Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 137,297-5 КПК України, викликає підозрюваного Бара-
баша Олександра Івановича, 13.08.1962 р.н., проживаючого за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Вокзальна, 10, 
кв. 3, на 13.09.2021 об 11 год. 00 хв. до Харківського територіального  
управління Національного антикорупційного бюро України, за адресою: 
м. Харків, проспект Московський, 140, для проведення допиту у кримі-
нальному провадженні 12016040000000015 від 12.01.2016.

Детектив Національного бюро: Хлистун Володимир Валерійович 
(тел.: (098) 3582848). 

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110.  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає 
кримінальне провадження № 233/1930/17 за обвинуваченням Новікова 
М.В. за ч. 1 ст.366. ч.2 ст . 15 ч.5 ст. 191 КК України. Морозова В.В. за  
ч. 1 ст.366. ч.2 ст. 15 ч.5 ст. 191 КК України за відсутності обвинуваче-
ного (in absentia) в порядку спеціального судового провадження. Обви-
нувачені: Новіков Максим Вікторович, 07.05.1984 р.н., останнє відоме 
місце проживання: м. Донецьк, вул. Чайкіної, 12/52; Морозов Василь 
Володимирович, 07.10.1966 р.н., останнє відоме місце проживання:  
м. Донецьк, вул. Краснофлотська, 88а/10, викликаються до суду на 
10.30 год. 13 вересня 2021 року (корп. № 2, каб. №18) для участі у су-
довому засіданні. 

Суддя А.І. Міросєді
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +7 +12 +13 +18 Черкаська +6 +11 +13 +18
Житомирська +7 +12 +13 +18 Кіровоградська +7 +12 +14 +19
Чернігівська +6 +11 +12 +17 Полтавська +7 +12 +13 +18
Сумська +6 +11 +12 +17 Дніпропетровська +7 +12 +16 +21
Закарпатська +7 +12 +16 +21 Одеська +9 +14 +20 +25
Рівненська +7 +12 +13 +18 Миколаївська +8 +13 +19 +24
Львівська +7 +12 +13 +18 Херсонська +9 +14 +20 +25
Івано-Франківська +7 +12 +14 +19 Запорізька +8 +13 +19 +24
Волинська +7 +12 +13 +18 Харківська +7 +12 +13 +18
Хмельницька +7 +12 +13 +18 Донецька +7 +12 +17 +22
Чернівецька +8 +13 +14 +19 Луганська +6 +11 +16 +21
Тернопільська +7 +12 +13 +18 Крим +10 +15 +19 +24
Вінницька +7 +12 +14 +19 Київ +9 +11 +15 +17

Укргiдрометцентр

До уваги кредиторів та інших зацікавлених осіб, ПрАТ «НКФ СЕР-
ВІС» (ідентифікаційний код 22424953) повідомляє, що згідно з Рішен-
ням Акціонера Приватного Акціонерного Товариства «НКФ СЕРВІС» 
від 30.08.2021 р. було прийнято рішення про припинення діяльності 
Товариства та його філій шляхом ліквідації. Строк для прийняття пре-
тензій кредиторів становить 2 (два) місяці з дня оприлюднення цього 
повідомлення. Заяви з вимогами кредиторів приймаються в письмо-
вій формі за місцезнаходженням Приватного Акціонерного Товари-
ства «НКФ СЕРВІС»: Україна, 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грін-
ченка, будинок 4.

Повідомлення про надання дозволу на спеціальне досудове  
розслідування та повістка про виклик підозрюваного  

Жиліна Вадима Едуардовича
Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 

02.07.2021 (справа 428/8112/21) надано дозвіл на здійснення спеціального досудо-
вого розслідування стосовно Жиліна Вадима Едуардовича, 29.05.1974 р.н., що за-
реєстрований та проживає за адресою: Луганська область, м. Алчевськ, у кримі-
нальному провадженні № 22021130000000124 від 28.05.2021.

Відповідно до ст.ст. 111-112, 135, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, 
що 25.05.2021 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 25.07.2018 за  
№ 42018130000000279 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, 
ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 438 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, 
згідно з яким Жилін Вадим Едуардович, 29.05.1974 р.н., уродженець м. Алчевськ 
Луганської області, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 438 КК України.

Також, згідно з ст.ст. 133, 135 КПК України, Жилін В.Е., 29.05.1974 р.н., викли-
кається на 10 год. 00 хв. 13.09.2021, 14.09.2021 та 15.09.2021 до слідчого в ОВС 
СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Можаєва М.С. (тел. 
0645268110) за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 
18, для участі у допиті як підозрюваного, проведенні інших слідчих та процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні № 22021130000000124 від 28.05.2021.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні досудового розслідування

30.08.2021 слідчим суддею Ленінського районного осуду м. Харко-
ва (справа № 642/4411/21) ухвалено рішення про дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42017220750000282 від 07.07.2017.

 На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України викликається підо-
зрюваний Соколов Олексій Миколайович, 14.11.1992 р.н., зареєстрова-
ний  за адресою:  Луганська область, м. Луганськ, кв. Южний, 6-а, кв. 129, 
07.09.2021 об 11:00, 08.09.2021 об 11:00, 09.09.2021 об 11:00 до старшого 
слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) Територі-
ального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті 
Полтава Канцура Ярослава Сергійовича за адресою: вул. Євгена Котляра, 7, 
м. Харків (каб. № 9) для отримання повідомлення про підозру у скоєнні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 408 КК України, допиті 
як підозрюваного у кримінальному провадженні № 42017220750000282 від 
07.07.2017 за ч. 3 ст. 408 КК України, а також проведення інших слідчих та 
процесуальних дій по даному кримінальному провадженню. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
 про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення  

спеціального досудового розслідування стосовно  
підозрюваного Кулаковського Олександра Володимировича

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівнен-
ської області від 26 серпня 2021 року справа №569/2423/21 
1-кс/569/5741/21 надано дозвіл на здійснення спеціального 
досудового розслідування стосовно підозрюваного Кулаков-
ського Олександра Володимировича, 19.10.1966 року наро-
дження, громадянина України, українця, уродженця Рівнен-
ської області Рівненського району, смт Оржів, жителя Рівнен-
ської області Рівненського району, с. Обарів, вул. Соборна, 
1А, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 
12020180000000250 від 04.08.2020.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про завершення досудового розслідування та надання  

доступу до матеріалів досудового розслідування
В ході проведення досудового розслідування у кри-

мінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за  
№ 12020180000000250 від 04.08.2020, за підозрою Кулаков-
ського Олександра Володимировича, у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 
та ч. ч.  3, 4 ст. 358 КК України, відносно підозрюваного зі-
брано достатньо доказів для складання обвинувального акта, 
у зв’язку з чим 30.08.2021 прокурором, який здійснює про-
цесуальне керівництво у кримінальному провадженні у від-
повідності до ст. ст. 110, 290 КПК України, надано доручен-
ня на відкриття матеріалів кримінального провадження та на-
дання доступу до них.

Враховуючи викладене, підозрюваному Кулаковському 
Олександру Володимировичу, 19.10.1966 року народження, 
громадянину України, українцю, уродженцю Рівненської об-
ласті Рівненського району, смт Оржів, останнє відоме місце 
проживання: Рівненська область, Рівненський район, с. Оба-
рів, вул. Соборна, 1А, необхідно прибути разом зі своїм за-
хисником до старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській облас-
ті старшого лейтенанта поліції Скворцова Віктора Олексан-
дровича (кабінет №208 Управління стратегічних розслідувань 
в Рівненській області ДСР НП України, за адресою: м. Рівне, 
вул. Пушкіна, 4, тел.: 0362-679-753), у період з 06.09.2021 по 
10.09.2021 (з 09.00 до 18.00) для проведення слідчих (розшу-
кових) та процесуальних дій, вручення процесуальних доку-
ментів, а також ознайомлення із матеріалами кримінального 
провадження в порядку ст. 290 КПК України.

Також пропонується в цей же строк відповідно до ч. 6 
ст. 290 КПК України надати прокурору у кримінальному про-
вадженні доступ та можливість скопіювати або відобразити 
відповідним чином будь-які речові докази, документи або ко-
пії з них, якщо Ви маєте намір використати відомості, які міс-
тяться у них, як докази у суді. 

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають 

матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за № 42015051110000062 від 
05 листопада 2015 року, за обвинуваченням Юхимука Русла-
на Степановича у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених частиною третьою статті 368, частиною третьою 
статті 358, частиною першою статті 263 Кримінального кодек-
су України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 30 листопада 
2020 року постановлено здійснювати спеціальне судове про-
вадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням 
Юхимука Руслана Степановича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених частиною третьою статті 368, час-
тиною третьою статті 358, частиною першою статті 263 Кримі-
нального кодексу України, 12 квітня 2021 року в зазначеному 
кримінальному провадженні закінчено підготовче судове засі-
дання та призначено судовий розгляд.

У зв’язку з чим Юхимук Руслан Степанович, який народився 
20 жовтня 1977 року в селі Нива Трудова Апостолівського ра-
йону Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: 
Луганська область, Кремінський район, місто Кремінна, вули-
ця Тітова, будинок 7, квартира 1, який обвинувачується у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 
третьою статті 368, частиною третьою статті 358, частиною 
першою статті 263 Кримінального кодексу України, виклика-
ється в судове засідання, яке відбудеться 13 вересня 2021 ро-
ку о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупцій-
ного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-
44-561-26-51), головуючий суддя: Сікора К.О., судді: Гаври-
ленко Т.Г., Танасевич О.В.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше судовий роз-
гляд кримінального провадження здійснюватиметься за йо-
го відсутності.

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є об-
ставини, зазначені в статті 138 Кримінального процесуально-
го кодексу України. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження 
обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з 
її змістом.

Втрачений Договір купівлі продажу від 10 квітня 1997 року, за-
реєстрований на товарній біржі «Українська біржа «Десятинна» за  
№ 2280, про купівлю квартири за адресою: місто Київ, проспект Черво-
нозоряний (теперішня назва проспект Валерія Лобановського) буд. 37, 
кв. 43., на ім’я Слободянюка Івана Івановича, Слободянюк Ольги Ана-
толіївни, Слободянюка Артура Івановича, 

вважати недійсним.
27.08.2021 Національний банк України прийняв рішення про ви-

ключення з Державного реєстру фінансових установ ПРАТ «СК 

«ПОЛІС-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 30649444), ТДВ «СК «БІЗНЕС СТРАХУВАН-

НЯ» (ЄДРПОУ 39682694), ТДВ «СК «ФІНТЕХ» (ЄДРПОУ 43199867) у 

зв’язку із відсутністю у них чинних ліцензій на право надання фінан-

сових послуг.
Розшукуються спадкоємці після смерті 

ДЕМИДЕНКА СТЕПАНА СЕМЕНОВИЧА, який помер 18.05.2021р. 
Спадкова справа відкрита приватним нотаріусом Миколаївського районного 

нотаріального округу Миколаївської області, Філіпенко О.М., тел.0673379802

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Яковенко Сергій Миколайович, 09.04.1974 р.н., уро-

дженець с. Зориківка Міловського району Луганської області, заре-
єстрований за адресою: м. Донецьк, пр. Дзержинського, 6, кв. 172, 
останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. В. Василевської, буд. 
8, кв. 51, відповідно до вимог ст. ст. 113, 133, 135, 138, 139, 297-5 КПК 
України викликається із захисником 13.09.2021 на 14 год. 00 хв. до Го-
лосіївського районного суду м. Києва, у зал судових засідань № 39 за 
адресою: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-А, для участі у підготовчому су-
довому засіданні у кримінальному провадженні № 42016000000002532 
від 26.09.2016 за ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 263, ч. 2  
ст. 263-1 КК України, номер судової справи № 752/1786/21.

Інформую, що ухвалою слідчого судді Печерського районного су-
ду м. Києва від 31.03.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального 
досудового розслідування у даному кримінальному провадженні від-
носно підозрюваного Яковенка Сергія Миколайовича, який ухиляєть-
ся від органів досудового розслідування і суду, у зв’язку із чим пере-
буває у розшуку. 

Відповідно до статті 138 КПК України. Поважні причини неприбут-
тя 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 судо-

вого 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 неможливості тимчасо-
во 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 осо-

би на виклик.
Відповідно до ст. 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик.
1. Якщо обвинувачений, 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 причини свого не-
прибуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 
до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у ви-
падку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підо-
зрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід. 

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий ви-
клик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини 
більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у 
міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимча-
сово окупованій території України, території держави, визнаної Верхо-
вною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розслідування чи спеціального судового 
провадження.

Відповідно до статті 297-5 КПК України. Порядок вручення процесу-
альних документів підозрюваному при здійсненні спеціального досу-
дового розслідування. 

1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціально-
го досудового розслідування надсилаються за останнім відомим міс-
цем його проживання чи перебування та обов’язково публікуються в 
засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюджен-
ня та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З мо-
менту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-
сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належ-
ним чином ознайомленим з її змістом.
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