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Головний санітарний лікар про те, що кожна людина 
може відтягнути локдаун виконанням звичайних 
профілактичних заходів або вакцинацією

Дія добралася  
й до адмінпослуг 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ. Мінцифри прагне, щоб якість обслуго-
вування в ЦНАПах перевищила очікування відвідувачів. Зараз 
ЦНАП асоціюється зі словами «сучасно» та «просто» завдяки 
щоденній роботі адміністраторів. Уже дев’ять років вони роблять 
неймовірні речі, щоб перетворити Україну на ефективний і непо-
мітний сервіс. За цей час запроваджено комплексні послуги єМа-
лятко та ID-14, процедура отримання паспорта, посвідчення водія, 
послуг соціального характеру, ДРАЦС та державного земельного 
кадастру через ЦНАП. Лише за перше півріччя цього року україн-
ці отримали там понад 10 мільйонів послуг, констатує заступник 
міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.

Мережа ЦНАП сьогодні це: 2,3 тисячі точок доступу до адмін-
послуг; понад 900 Дієвих ЦНАПів та Дія Центрів; 3 Дія Центри; 15 
тисяч працівників ЦНАП; послуги з 13 сфер життя.

Платформа Дія Центрів — онлайн-майданчик, що спростить 
взаємодію громадян і працівників Центрів надання адмінпослуг. 
Впровадження платформи Дія Центрів — наступний крок до су-
часного держсервісу в кожному куточку країни, повідомляє прес-
служба Мінцифри.

ІГОР КУЗІН:

ЦИФРА ДНЯ

159 млн доларів
купив НБУ минулого тижня на 

міжбанківському валютному ринку. 
Від початку року Нацбанк купив на 
міжбанку 1,54 млрд доларів США

«Якщо говорити про 
«червоний» рівень 

епідемічної небезпеки, 
то, на моє переконання, 

він буде не раніше 
ніж у листопаді».

Результат, який 
вартий поваги й шани

ПАРАЛІМПІАДА-2020. Національна збірна показала другий 
найкращий здобуток за час виступів на таких змаганнях

2

5  6 
КУЛЬТУРА

«Урядовий кур’єр» 
розповідає про 
тих, хто стояв біля 
витоків вітчизняного  
дельтапланеризму

ПОСТАТІ 

Перспективи креативної 
індустрії обговорили учасники 
всеукраїнського семінару  майстрів 
народних художніх промислів, що 
відбувся на  Полтавщині 
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ЦИТАТА ДНЯ

У матросів були питання
ТРАНСПОРТ. Корупційну схему підтвердження кваліфікації моряків подолано,  
але наслідки її ще даються взнаки

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

В Україні зроблено ще один 
важливий крок на подолання 

однієї з найголовніших національ
них бід — корупції. Для цього Мі
ністерство інфраструктури Укра

їни, Державна служба морського 
та річкового транспорту, ДП «Сер
вісний центр морського та річково
го транспорту» (Моррічсервіс) та 
проєкт USAID/UK AID «Прозо
рість та підзвітність у державному 
управлінні та послугах/TAPAS» 
підписали меморандум про спів

працю у ключових галузях дер
жавного управління, зокрема під
готовки та дипломування моряків. 

Це дуже важливо, адже питан
ня корупційних поборів з моряків 
донедавна не те щоб геть замовчу
вали, але висвітлювали недостат
ньо. А розповісти тут є про що. 

Протягом року в морській га
лузі активно діяла корупційна 
схема, яка підім’яла процедури 
підготовки моряків, видачі їм ди
пломів та підтвердження квалі
фікації. За всі ці процедури ко
жен зі 150 тисяч моряків цивіль
ного флоту України мав щоро

ку сплачувати від трьох до вось
ми тисяч, і не гривень, а зелених 
папірців з портретами іноземних 
президентів. Точних обсягів що
річного обороту цієї схеми ніхто 
достеменно не знає, а при
близні неважко підраху
вати.  3

Плавець Максим Крипак здобув на токійській Паралімпіаді найбільше нагород — п’ять золотих, срібну й бронзову   
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оголошення
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Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає у якості обвинуваченого Бріцина Михай-
ла Михайловича для розгляду кримінального про-
вадження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 22017011000000018 відносно Бріцина Михай-
ла Михайловича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідо-
мляє, що судове засідання відбудеться 15.09.2021 о 
12 год 00 хв. в приміщенні Святошинського район-
ного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Яку-
ба Коласа, 27-А.

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

Суддя Бандура І. С.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Гриценка Юрія Федоровича як обвинуваченого на 09 
год. 45 xв. 17 вересня 2021 року у справі за обви-
нуваченням Гриценка Юрія Федоровича, 03.06.1960 
року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України (в редакції Закону України № 1183-VІІ від 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального ко-
дексу України») за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, 
каб. 5.

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 Федосєєв С. В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає 
Карпушенка Володимира Валерійовича, 12.12.1974 
р.н. (останнє відоме місце проживання:  м. Севас-
тополь, вул. Адмірала Юмашева, 25, кв. 69),  який 
обвинувачується у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2  
ст. 437, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 КК України, у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться в приміщен-
ні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника 
Потєхіна, 14-А, каб. № 39 о 10 годині 00 хвилин 16 
вересня 2021 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу. З 
моменту опублікування даного оголошення обвину-
вачений вважається належним чином повідомлений 
про місце, дату і час судового засідання.

Головуючий суддя Дідик М. В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає 
Мардояна Фрунзе Амазасповича, 01.02.1954 р.н. 
(останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сім-
ферополь, вул. Ковильна, 36, кв. 84), який обвинува-
чується у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться в приміщенні су-
ду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника По-
тєхіна, 14-а, каб. № 39 о 10 годині 30 хвилин 15 ве-
ресня 2021 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу. З 
моменту опублікування даного оголошення обвину-
вачений вважається належним чином повідомлений 
про місце, дату і час судового засідання.

Головуючий суддя Дідик М. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Єлгазіну Ларису Павліну як обвинувачену на 09 
год. 45 хв. 17.09 2021 року у справі за обвинувачен-
ням Єлгазіна Лариса Павлівна, 08.11.1956 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
(в редакції Закону України № 1183-VІІ від 08.04.2014 
«Про внесення змін до Кримінального кодексу Украї-
ни») за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

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 Федосєєв С. В.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченої Гуріну Ольгу Валеріїв-
ну, 30.03.1970 року народження, для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000002453 відносно Гуріної О. В., об-
винуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, та повідомляє, що судовий роз-
гляд відбудеться 15.09.2021 р. о 10:00 год. в примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 
27-А.

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

Суддя А. М. Ясельський

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Лу-
біну Людмилу Євгенівну, 30.05.1957 р.н. (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Героїв Сталінграду, 33, кв. 87), яка обвинувачу-
ється у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться в приміщенні суду 
за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, 14- а, зал № 39 о 10 годині 45 хвилин 15 верес-
ня 2021 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу. З 
моменту опублікування даного оголошення обвину-
вачений вважається належним чином повідомлений 
про місце, дату і час судового засідання.

Головуючий суддя Дідик М. В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Те-
лятникову Раїсу Федорівну, 01.03.1941 р.н. (останнє 
відоме місце проживання: вул. Адмірала Юмашева, 
13-А, кв. 3, м. Севастополь, АР Крим), яка обвинува-
чується у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться в приміщенні су-
ду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника По-
тєхіна, 14-А, каб № 39 о 10 годині 15 хвилин 15 ве-
ресня 2021 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу. З 
моменту опублікування даного оголошення обвину-
вачений вважається належним чином повідомлений 
про місце, дату і час судового засідання.

Головуючий суддя Дідик М. В.

Повістка про виклик при здійсненні 
спеціального досудового розслідування 

Підозрюваний Носатов Олександр Михайлович, 
27.03.1963 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 
135, 290 КПК України викликається о 10 год. 00 хв. 
13, 14 та 15 вересня 2021 року до старшого слідчого 
в ОВС ГСУ СБ України Боровського Г. С. у каб. 714 за 
адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33, (тел. 044-
256-96-71) для участі у допиті як підозрюваного та 
процесуальних діях у кримінальному провадженні № 
42016000000002293 від 09.09.2016. Поважні причи-
ни неприбуття на виклик передбачені у ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття на виклик передбаче-
ні у ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО

Шевченківський районний суд м. Чернівці Викли-
кає Стовбуна Костянтина Сергійовича, 18.09.1983 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: м. До-
нецьк, проспект Миру, буд. 3, кв. 87, обвинуваченого 
в кримінальному провадженні №22018260000000064 
від 20.11.2018 р. за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Судове засідання відбудеться 17 вересня 2021 ро-
ку о 09-30 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. 
Кафедральна, буд. 4, каб. 12.

З моменту опублікування повістки про виклик об-
винуваченого Стовбуна Костянтина Сергійовича у за-
собах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження, останній вважається належним 
чином ознайомлений з її змістом. 

Суддя Танасійчук Н. М.

Корольовський районний суд м.  Житомира ви-
кликає Ткаченка Сергія Сергійовича, 06.06.1991 р.н. 
як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні № 296/5062/21 по обвинуваченню у вчиненні крі-
мінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, під головуванням судді Покатіло-
ва О. Б. в підготовче судове засідання, що відбудеть-
ся 16 вересня 2021 року о 14-00 год. в приміщенні 
Корольовського районного суду Житомира за адре-
сою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал №301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться о 13 годи-
ні 00 хвилин 14 вересня 2021 року в приміщенні су-
ду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб.  
№ 504, обвинуваченого Пальчука Валерія Васильо-
вича, 27 квітня 1958 року народження, в рамках кри-
мінального провадження № 42016010000000283, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань 16 грудня 2016 року, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 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 Є. О. Мартинов

ПОВІСТКА 
про виклик Артеменка Т. І.

Артеменко Тимур Іванович, 22.05.1976 р.н., остан-
нє відоме місце реєстрації та проживання: Донецька 
область, м. Донецьк, проспект Маяковського, буди-
нок 7, квартира 9,  на підставі ст.ст. 133, 135, 276, 278 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 13.09.2021 в 
період часу з 09:00 до 14:00, до службового кабіне-
ту №122 ГУ СБ України в Донецькій та Луганській об-
ластях, до старшого слідчого в ОВС 3-го відділення 
(з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу 
2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Доне-
цької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях підполковника юстиції Холіна Антона Андрі-
йовича, за адресою: Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 56, для вручен-
ня повідомлення про підозру у кримінальному про-
вадженні № 22019050000000113, внесеному до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань 23.05.2019, за 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 16, 17, 20 ве-
ресня 2021 року о 09:00 для допиту в якості підозрю-
ваного та проведення інших процесуальних дій.

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

До уваги 
товариства з обмеженою відповідальністю  

«Тінітерія Мед» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 40827347)

Антимонопольним комітетом України здійснюєть-
ся дослідження ринків виробів медичного призна-
чення.

У зв’язку з вищевикладеним, ТОВ «Тінітерія Мед» 
було направлено вимогу Голови Антимонопольно-
го комітету України — державного уповноваженого 
від 30.06.2021 року № 144-26.13/01-9881 про надан-
ня інформації.

Інформацію про цю вимогу розміщено на офіцій-
ному веб-сайті Антимонопольного комітету України 
за посиланням: https://amcu.gov.ua/news/vimoga-pro-
nadannya-informaciyitov-tiniteriya-med.

Ця інформація розміщена на підставі абзацу 
п’ятого пункту 23 Правил розгляду заяв і справ про 
порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції, затверджених розпорядженням Анти-
монопольного комітету України від 19 квітня 1994 
року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 
України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції 
розпорядження Антимонопольного комітету України 
від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
Балагун Леонід Дмитрович, 11.09.1952 року на-

родження, уродженець  с. Липки Старосинявського 
району Хмельницької області, який зареєстрований, 
за адресою: Донецька область, смт. Миронівський, 
вул. Степна, б. 15, на підставі ст.ст. 133, 135 та 297-
5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 10.09.2021, 
13.09.2021 та 14.09.2021 на 10 годину до  службо-
вого кабінету № 121 3-го відділення (з дислокаці-
єю в м. Краматорськ) слідчого відділу 2-го управлін-
ня (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької облас-
ті) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській облас-
тях майора юстиції Журка Л. Ю., за адресою: Доне-
цька область, м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого, буд. 
56 для  проведення слідчих дій за Вашою участю у 
кримінальному провадженні № 22017050000000178 
від 25.05.2017 в якому Ви є підозрюваним у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України. 

У разі неприбуття на виклик або ухилення від яв-
ки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 
КПК України із можливістю застосування приводу та 
здійснення, подальшого спеціального досудового 
та судового провадження. При наявності поважних 
причин, що перешкоджають явці за викликом у ви-
значений строк, Вам необхідно заздалегідь повідо-
мити слідчого про причини свого неприбуття за тел. 
(06264) 3-03-33.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопіль-
ської повідомляє про виклик обвинуваченого у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу 
України Замуруєва Віталія Валентиновича, 11 січня 
1975 року народження, уродженця міста Алчевська 
Луганської області, який проживає в місті Луганську 
по вулиці Переяславська, буд. № 44 і по вулиці Ко-
цюбинського, буд. № 6, кв. № 65, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 10 вересня 2021 року о 12 
год. 00 хв. в залі судових засідань Тернопільського 
міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул.
Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).  

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

У разі неявки обвинуваченого Замуруєва В. В. в 
підготовче судове засідання, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутності обвинува-
ченого.

Суддя Л. Базан  

Втрачений сертифікат 

на право на земельну частку (пай) 

серії ЧН № 0115103, виданий 02.12.1996 

на ім’я Карнаух Іван Романович, 

вважати недійсним. 

Втрачений державний акт 

на право власності на земельну ділянку 

серії ЯБ № 625623, виданий на ім’я 

Карнаух Ксенії Устимівни, 

вважати недійсним.

Загублене свідоцтво  

про реєстрацію представництва 

«AKTSIASELTS «VIKRUT», реєстраційний 

номер  №ПІ-1752 від 18 червня 1997 року 

вважати недійсним.

Втрачене посвідчення громадянина 
потерпілого, від Чорнобильської 

катастрофи категорії 3 серії Б № 010607 
від 18.03.1993 року, видане Київською 

облдержадміністрацією на ім’я  Василига 
Сергій Іванович, вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 

на човен «Прогрес-2» з бортовим номером 

УДБ-485К, виданий на ім’я Максюта Сергій 

Євгенович, вважати недійсним.

Корольовський районний суд м. Жито-
мира викликає Іванова Святослава Юрі-
йовича як обвинуваченого у кримінально-
му провадженні № 296/9559/20 у вчинен-
ні кримінального правопорушення за ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під голо-
вуванням судді Янчук Н. П. у судове засі-
дання, що відбудеться 13.09.2021 о 12.30 
год., 05.10.2021 о 09.30 в приміщенні Ко-
рольовського районного суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, зал 6-К (каб. 224).

Явка обвинуваченого в судове засідан-
ня обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Жи-
томира викликає Звольського Вадима 
Володимировича, 1964 р.н., як обвину-
ваченого у кримінальному провадженні 
№296/4949/18 по обвинуваченню у вчи-
ненні кримінального правопорушення за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК Украіііи, під 
головуванням судді Покатілова О. Б. в су-
дове засідання, що відбудеться 15 верес-
ня 2021 року о 09.30 год. в приміщенні 
Корольовського районного суду м. Жи-
томира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал №301-1

Явка обвинуваченого в судове засідан-
ня обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Жито-
мира викликає Петрова Владислава Анто-
новича, 30.10.1959 р.н., уродженця м. Бі-
лозерське Донецької області, проживаю-
чого за адресою вул. Менжинського, 58, 
смт. Ясна Поляна, м. Краматорськ Доне-
цької області, як обвинуваченого у кри-
мінальному провадженні №296/2604/20 
1-кп/296/340/21 за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, в підготовче судове засідання під го-
ловуванням судді Аксьонова В. Є., яке 
призначено на 15 вересня 2021 року на 14 
год. 10 хв., в приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адре-
сою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, 
каб. 106.

Корольовський районний суд м. Жи-
томира викликає Чернораєва Віталія Бо-
рисовича, 11.06.1960 р.н. як обвинува-
ченого у кримінальному провадженні  
№ 296/3193/19 1-кп/296/375/21 у вчинен-
ні кримінальних правопорушень за ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під голо-
вуванням судді Шимон Л. С. в судове за-
сідання, що відбудеться 17.09.2021 року 
о 09 год. 15 хв. в приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 
1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідан-
ня обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Жи-
томира викликає Чумеля Дмитра Ана-
толійовича, 21.01.1985 р.н. як обвину-
ваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/6198/18 1-кп/296/371/21 у вчинен-
ні кримінальних правопорушень за ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст.260 КК України, під голо-
вуванням судді Шимон Л. С. в судове засі-
дання, що відбудеться 16 вересня 2021 р. 
о 10 год. 30 хв. та 01 жовтня 2021 р. об 11 
год. 30 хв. в приміщенні Корольовського 
районного суду м. Житомира за адресою: 
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал  
№ 5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідан-
ня обов’язкова.
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-н ГРАБОВЕЦЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Дата народження: 05.07.1971
за адресою: м. Київ 
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 13 вересня 2021 року о 12:00 год. в каб. № 916 

до прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення 
управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Депар-
таменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з ор-
ганізованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Бачуріна Дмитра Юрійовича, за 
адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, тел. (044)200-75-41. для участі у допиті по кримінальному провадженню 
№ 12017000000001349 від 18.09.2017 в якості підозрюваного 

Стаття 138. 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 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.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної осо-

би, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокре-
ма, 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 прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слід-
чого, прокурора;

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

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бу-
ти застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви-

клик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Неверов Дмитро Валерійович, 17.06.1979, року народження, уродженця міста Житомир, проживаючий 

(зареєстрований) за адресою: АР Крим, м.Феодосія, вул.Десантників, 10, кв.11, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 137, 297-5 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається 
«13» вересня  2021 року о 10:00 год. до Територіального управління Державного бюро розслідувань, роз-
ташованого 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 № 42014110350000448 від 
23.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 Кримінального кодек-
су 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 призначений строк — заздалегідь повідомити 
про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, три-
мання 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, по-
дорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або ва-
гітністю 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 ви-
клик; 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 викликаний (зокрема, на-

явне 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 гро-
шове 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 застосова-
но привід.

ч. 5 — Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (непри-
буття 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.

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 139 цього Кодексу по-
ширюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають 
за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористич-
ної операції.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-н (ка) ТУМОВС РЕЙНІС АЙВАРСОВИЧ
Дата народження: 03.09.1976 
за адресою: м. Одеса 
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 13 вересня 2021 року о 10:00 год. в каб. № 916 

до прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення 
управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Депар-
таменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з ор-
ганізованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Бачуріна Дмитра Юрійовича, за 
адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, тел. (044)200-75-41. для участі у допиті по кримінальному провадженню 
№ 12017000000001349 від 18.09.2017 в якості підозрюваного 

Стаття 138. 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 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.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної осо-

би, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокре-
ма, 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 прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слід-
чого, прокурора;

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

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бу-
ти застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви-

клик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Корнієнко Ігор Миколайович, 05.12.1969 року народження, уродженця м. Сімферополя, АР Крим, про-

живаючого (зареєстрованого) АР Крим, м. Сімферополь, вул.Поновкіна, 18 «а», кв.62 відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) виклика-
ється «13» вересня  2021 року о 14:00 год. до Територіального 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 № 42014110350000478 
від 24.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 Кримінального ко-
дексу 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 призначений строк — заздалегідь повідомити 
про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, три-
мання 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, по-
дорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або ва-
гітністю 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 ви-
клик; 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 викликаний (зокрема, на-

явне 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 гро-
шове 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 застосова-
но привід.

ч. 5 — Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (непри-
буття 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.

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 139 цього Кодексу по-
ширюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають 
за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористич-
ної операції.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Нечухраний Ігор Іванович, 16.08.1978 року народження, уродженця міста Житомир, проживаючого (за-
реєстрованого) в м. Житомир, БОС 1/610, кв.61, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 Криміналь-
ного процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається «13» вересня  2021 року о 12:00 
год. до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за адре-
сою: 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 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 призначений строк — заздалегідь повідомити 
про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, три-
мання 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, по-
дорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або ва-
гітністю 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 ви-
клик; 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 викликаний (зокрема, на-

явне 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 гро-
шове 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 застосова-
но привід.

ч. 5 — Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (непри-
буття 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.

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 139 цього Кодексу по-
ширюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають 
за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористич-
ної операції.

Повідомлення про проведення 
позачергових загальних зборів 

учасників(засновників) Товариства  
з Обмеженою Відповідальністю  

«НОВА ЛАБОРАТОРІЯ»

ТОВ «НОВА ЛАБОРАТОРІЯ»(далі по тексту — То-
вариство), код за ЄДРПОУ 42652958, місцезнахо-
дження 49070, м. Дніпро, вул. Князя Володимира 
Великого, будинок 28 в особі директора Пєтуновой 
А.О.повідомляє, що Виконавчим органом Товари-
ства прийняти рішення скликати позачергові загаль-
ні збори Товариства, 

Перелік учасників, які мають право на участь у по-
зачергових загальних зборах учасників Товариства, 
зазначений в Статуті Товариства: Євсеєнко Андрій 
Олександрович, Титаренко Сергій Олександрович

Позачергові загальні збори учасників (засновни-
ків) Товариства призначені на 08.09.2021 року, реє-
страція учасників (засновників) проводитиметься з 
13:00 години до 13:45 годин, початок зборів о 14.00 
годині за місцезнаходженням лабораторії: місто Дні-
про,  вул. Князя Володимира Великого, будинок 28, 
приміщення, де розташована «Новолаб».

 Перелік питань, що виноситься на голосування 
позачергових загальних зборах учасників (засновни-
ків) Товариства згідно з порядком денним: 

1. Обрання Голови та Секретаря позачергових за-
гальних зборів учасників (засновників) Товариства. 

2. Про звільнення директора Товариства. 
3. Про призначення директора Товариства. 
4. Про уповноваження осіб на проведення держав-

ної реєстрації зміни директора в державному реєстрі. 
Директор ТОВ «НОВА ЛАБОРАТОРІЯ» 

Пєтунова А. О

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до вимог ст.ст. 111-112, 276-278 та 
глави 11 КПК України повідомляю, що 01.09.2021 
у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
16.09.2019 за № 22019240000000037 за ознака-
ми злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, складено письмове повідомлення про підозру, 
згідно якого Казарцев Андрій Петрович, 18.06.1978 
р.н., підозрюється в участі у терористичній організа-
ції, а також в організаційному та іншому сприянні ді-
яльності терористичної організації, тобто у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Казарцев Андрій Петрович, 18.06.1978 
р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК 
України, викликається на 10 год. 00 хв. 13, 14 та 15 ве-
ресня 2021 року до слідчого слідчого відділу УСБУ у 
Хмельницькій області Омельченка В. В. в каб. № 104 
за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майда-
ну, 19, тел.(0382) 69-85-57, 65-72-73, для проведен-
ня слідчих та процесуальних дій (вручення  повідо-
млення про підозру, допиту як підозрюваного, ого-
лошення про завершення досудового розслідування, 
надання доступу до матеріалів досудового розсліду-
вання, ознайомлення з матеріалами кримінального 
провадження, отримання копії обвинувального акта 
та реєстру матеріалів досудового розслідування) у 
кримінальному провадженні № 22019240000000037 
за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.
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оголошення

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

____________________________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному  

реєстрі з оцінки впливу на довкілля  
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Реєстру, 
не зазначається суб’єктом господарювання) 

20217218280  
(реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій гро-
мадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
Метою планованої діяльності є буріння свердловини № 71 Мачухського ГКР; облаштування та підключення 

свердловини № 71 Мачухського ГКР; буріння водної свердловини для водозабезпечення процесу буріння сверд-
ловини № 71 Мачухського ГКР на території Мачухівської сільської ОТГ Полтавського району Полтавської області.

Проектна глибина свердловини № 71 Мачухського ГКР становить 5240 м, проектний горизонт С1t b-d (Т-2-4). 
При облаштуванні бурового майданчика передбачається безамбарне буріння, обвалування по периметру бурової 
площадки, влаштування під’їзної дороги з покpиттям зi збipних залiзобетонних плит. 

Горизонт Т-2-4 представлений потужною товщею (до 320 м) карбонатних утворень, що містить масивний газо-
конденсатний поклад Т-2-4. Колекторами є пористо-тріщинуваті та тріщино-кавернозні проникні різновиди вапня-
ків з відкритою пористістю від 5,5 до 17,5 %, що в розрізі перешаровуються зі щільними прошарками вапняків та 
доломітів. 

Для водозабезпечення процесу буріння свердловини № 71 Мачухського ГКР буде пробурена водна свердлови-
на на території бурового майданчика свердловини № 71 Мачухського ГКР. Орієнтовна глибина свердловини 185 
м. Експлуатаційний водоносний горизонт — Канівська та Бучацька серія еоцену, орієнтовний дебіт — 8 м3/год. 

При облаштуванні свердловини № 71 Мачухського ГКР, очікується: максимальний тиск на гирлі свердловини до 
45,0 МПа, дебіт — 300 тис. м3/добу, робоча температура на усті свердловини — до 45°С.

Буріння свердловини № 71 передбачається на майданчику в межах адміністративного підпорядкування Мачу-
хівської ОТГ Полтавського району Полтавської області, в межах земельної ділянки площею близько 3,5484 га, на 
підставі правовстановлюючих документів на користування землею, оформлених у відповідності до законодавства 
України. 

Відстань від гирла свердловини до найближчої житлової забудови (с. Миколаївка) становить близько 630 м. 
Буріння водної свердловини для забезпечення процесу буріння свердловини № 71 Мачухського ГКР передбача-

ється в межах майданчику свердловини № 71 Мачухського ГКР. 
Облаштування та підключення свердловини №71 Мачухського ГКР передбачається в межах майданчику буріння 

свердловини та Мачухської установки підготовки газу, в межах адміністративного підпорядкування Мачухівської 
ОТГ Полтавського району Полтавської області

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа,  
обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ», код ЄДРПОУ 32377038, місцезнаходження: 

02660, м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1, кімн. 42, тел.044 224 68 88/ 91
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, 

ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються  
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному  

контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності  
фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення.
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України,

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, OVD@mepr.gov.ua, 
+38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, контактна особа: Котяш Лада Павлівна

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме резуль-

тати оцінки впливу на довкілля.
Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планованої діяльності, 

що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, відповідно до Закону України  
«Про оцінку впливу на докілля»

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ,  
що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи ін-
формацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з 
моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості 
доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарюван-
ня, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або 
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та 
пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громад-
ських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не 
розглядаються. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою за-
побігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не 
проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період. 

Громадські слухання (перші) відбудуться: 
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться 
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності.

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України,
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, OVD@mepr.gov.ua, 

+38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, контактна особа: Котяш Лада Павлівна
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауважен-
ня і пропозиції, та строки надання зауваженьі пропозицій.

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України,
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, OVD@mepr.gov.ua, 

+38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, контактна особа: Котяш Лада Павлівна
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абза-
ці другому пункту 5 цього оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності.
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності та додатки.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від при-

міщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними.
- ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ», м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, контактна особа: Дрягун Дмитро Сергійо-

вич, з 07.09.2021 р. тел. (0532) 69-72-25;
- Виконавчий комітет Мачухівської сільської ради, місцезнаходження: 38754, вул. Історична, 1, село Мачухи, 

Полтавського району Полтавської області, контактна особа: Шевченко Валентина Володимирівна (спеціаліст від-
ділу ЖКГ, містобудування, архітектури, комунального майна та інвестицій виконавчого комітету сільської ради), з 
07.09.2021  тел.: +38 (066) 903-05-71.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися  
з документами, контактна особа)

Інформаційне повідомлення  
АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до Правил (договірних умов) відкриття та 
комплексного розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в АТ «УКРСИБ-
БАНК» (зі змінами) (далі — Правила), які розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на 
інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від  
09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, наступних змін, а саме:

1. В Розділі «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ»:
1.1.) викласти визначення терміну «Договір-анкета» в наступній редакції  :
«Договір-анкета» — укладений між Банком та Клієнтом на умовах цих Правил «Договір-анкета про від-

криття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи (з Прави-
лами)» без додатків, або «Договір-анкета про відкриття банківського карткового рахунку та обслуговуван-
ня платіжної картки (з Правилами)» без додатків, або «Договір-анкета комплексного розрахунково-касово-
го обслуговування (з Правилами)» без додатків або Договір про елітарне персональне банківське обслуго-
вування «Personal Banking». Cторони домовились, що  підписання Договору-анкети з боку Банку може бути 
вчинене як власноручно уповноваженими особами Банку, так і шляхом створення кваліфікованого електро-
нного підпису уповноваженої особи Банку (у разі укладення Договору-анкети у формі електронного доку-
мента) або використання аналогу власноручного підпису уповноваженої особи Банку, що наведений нижче:

Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК»     Лежнін К. П. 

1.2) викласти визначення терміну «електронний документ» в наступній редакції: 
«електронний документ» — електронний аналог розрахункового або іншого документа, інформація в яко-

му зафіксована у вигляді електронних даних, представлений у форматі, придатному для відповідних про-
грамних ресурсів, за допомогою яких створюється електронний документ; може бути сформований, переда-
ний, збережений і відтворений електронними засобами у візуальну форму».

1.3) викласти визначення терміну «засоби ідентифікації та аутентифікації» в наступній редакції:
«засоби ідентифікації та аутентифікації» — по тексту Правил разом Особистий ключ, Особистий пароль, 

ОТР або цифровий власноручний підпис та персональний безпечний номер мобільного телефону».
1.4) викласти визначення терміну «OTP» (електронний підпис)» в наступній редакції:
«OTP» (електронний підпис) — одноразовий пароль, що використовується Клієнтом для підтвердження 

дій та підписання електронних документів у системі UKRSIB online. Для підтвердження дій та підписання 
електронних документів у системі UKRSIB online за наявності технічної можливості може також використо-
вуватись цифровий власноручний підпис Клієнта».

2. В підпозділі 2.10 «Особливості обслуговування Клієнта в системі UKRSIB online» Розділу 2 «Основні умо-
ви Договору» :

2.1) пункт 2.10.5 викласти в наступній редакції:
«2.10.5. Обслуговування в системі UKRSIB online здійснюється з використанням Особистого ключа, Осо-

бистого пароля та ОТР або цифрового власноручного підпису Клієнта. Ці засоби, як засоби аутентифікації 
Клієнта, а також методи захисту каналів передачі даних визнаються Сторонами достатніми та безпечними». 

2.2) Пункт 2.10.7. викласти в наступній редакції:
«2.10.7. Електронні документи, електронні договори та угоди, інформаційні запити, електронні повідо-

млення, що направляються Клієнтом у Банк із використанням системи UKRSIB online, повинні містити усі 
обов’язкові реквізити, що визначені вимогами Договору, зокрема Інструкцій, законодавства, та обов’язково 
повинні бути підтверджені ОТР або цифровим власноручним підписом (якщо це передбачено). Електронні 
документи (в тому числі розрахункові), які не містять необхідних реквізитів та не підписані електронним під-
писом, тобто не підтверджені ОТР (якщо це передбачено) Банком не розглядаються та в обробку не прийма-
ються. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в електронному документі, несе Клієнт».

2.3) Останній абзац пункту 2.10.9 викласти в наступній редакції:
«Клієнт, який створює OTP або підписує цифровим власноручним підписом електронний документ, цим 

самим засвідчує, що ознайомився з усім текстом документа, повністю зрозумів його зміст, не має запере-
чень до тексту документа і свідомо застосовував свій OTP або цифровий власноручний підпис у контексті, 
передбаченому документом (підписав, затвердив, погодив, завізував, засвідчив, ознайомився).»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а са-
ме: 07.09.2021 р. Датою початку дії змін до Правил є 07.09.2021 р.

Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» -
Начальник Юридичного департаменту           Полянчук О. В.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області перебуває кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, 
Марків Ганни Олександрівни у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 
ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олексан-
дра Володимировича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28,  
ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає обвинуваченого Якімчука Олексан-
дра Володимировича, 11.06.1971 року народжен-
ня, останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня: м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, в судове за-
сідання з розгляду кримінального провадження за 
його обвинуваченням у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, 
ч. 2 ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюєть-
ся в порядку спеціального судового провадження, 
яке відбудеться 14 вересня 2021 року о 15 год. 00 
хв. в приміщенні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області, за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинува-
чений повинен повідомити суд про причини неявки 
інакше судовий розгляд кримінального проваджен-
ня здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

ПОВІДОМЛЕНЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до вимог ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 

11 КПК України повідомляю, що 20.05.2020 у криміналь-
ному провадженні, внесеному до ЄРДР 18.05.2020 за  
№ 12020240210000292  за ознаками кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК 
України складено та вручено письмове повідомлення 
про підозру, згідно якого Волошина Андрія Вікторови-
ча, 16.10.1975 року народження, уродженця м. Славута, 
українця, громадянина України, з вищою освітою, не ма-
ючого на утриманні неповнолітніх дітей та осіб похило-
го віку, зареєстрованого за адресою: Хмельницька об-
ласть, м. Славута, вул. Здоров’я, буд. 36, раніше не су-
димого, підозрюють у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Волошин А.В., відповідно до вимог 

ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, викликається на 10 
год. 00 хв. 13, 14 та 15 вересня 2021 року до слідчого СВ 
Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області Попе-
ля В. М. в каб. № 31 за адресою: Хмельницька область, 
м. Славута, вул. Козацька, 33, тел. (03842) 7-32-02 для 
проведення слідчих та процесуальних дій (вручення  по-
відомлення про підозру, допиту як підозрюваного, ого-
лошення про завершення досудового розслідування, на-
дання доступу до матеріалів досудового розслідуван-
ня, ознайомлення з матеріалами кримінального прова-
дження, отримання копії обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування) у кримінальному 
провадженні №12020240210000292 за ознаками кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 5 
ст. 191 КК України.
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Свідоцтво про право плавання під державним прапором Укра-
їни для прогулянкових суден, а саме на судно з реєстрацій-
ним бортовим номером «ua 0152 HR», судновласник Ревін Ігор  
Едуардович, вважати недійсним.
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✓ Звернення до Європейського суду.
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Шаман, який штурмував Капітолій, опиниться 
за ґратами

ПРАВОСУДДЯ. Американ-
цю Джейкобу Ченслі на пріз-
висько «Шаман» який брав 
участь у штурмі Капітолію в 
січні цього року і який просла-
вився завдяки фото, де він си-
дить у хутряній шапці з рога-
ми в кріслі спікерки конгре-
су США Ненсі Пелосі, загро-
жує до п’яти років тюремного 
ув’язнення. Джейкоб Ченслі 
був одним із тисяч прихильни-
ків експрезидента Дональда 
Трампа, які намагалися зава-
дити Конгресу США затвер-
дити результати виборів 2020 

року, у яких переміг Джо Бай-
ден. Ченслі-«Шамана» зви-
нуватили в шести федераль-
них злочинах. Він визнав себе 
вин ним лише в одному з них. 

Окрім Джейкоба Ченслі під 
час федерального розсліду-
вання звинувачення висунуто 
майже шести сотням людей. 
За даними CBS News, нині 
щонайменше 36 обвинуваче-
них визнали свою провину, ві-
сім з яких — у скоєнні тяжких 
злочинів.

Ченслі став фактично об-
личчям штурму, увірвавшись 

до Капітолію у ведмежій шап-
ці з рогами, зображеним на 
обличчі американським пра-
пором і списом у руці. Це фо-
то на весь світ розтиражува-
ли масмедіа. А сам Ченслі на-
звав себе шаманом QAnon. 
QAnon — це масштабна тео-
рія змови, послідовники якої 
вважають, що колишній пре-
зидент Дональд Трамп вів та-
ємну війну проти елітних пе-
дофілів, що поклоняються са-
тані, в уряді, бізнесі та ЗМІ. 
Ченслі розповів ФБР, що при-
їхав до округу Колумбія «на 

прохання президента», адре-
сованого всім патріотам. Він 
уже вісім місяців перебуває 
під вартою. 

Адвокат Ченслі заявив су-
ду, що його клієнт «миролюб-
ний та має серйозні пробле-
ми з психічним здоров’ям». 
Джейкоб Ченслі, який кіль-
ка разів просив про звільнен-
ня, тепер відмежовується і 
від QAnon, і від Трампа. Ого-
лошення остаточного вироку 
в його справі призначили на 
листопад. Ченслі загрожує до 
п’яти років в’язниці.

У світі стрімко зникають види дикорослих дерев
ДОВКІЛЛЯ. Кожне третє з 60 

тисяч відомих науці дерев у сві-
ті перебуває під загрозою зник-
нення. Такі висновки оприлюд-
нено в доповіді Міжнародної 
організації з охорони ботаніч-
них садів (BGCI), заснованій на 
п’ятирічних дослідженнях, про-
ведених у всіх куточках світу. У 
Європі незабаром може зник-
нути 58% видів дикорослих де-
рев. «Ця доповідь — тривожний 
сигнал для всіх», — заявив ге-
неральний секретар BGCI Пол 
Сміт. Він закликав політиків та 
експертів у галузі охорони при-
роди мобілізувати ресурси й до-
свід для запобігання вимиран-
ню дерев. Над звітом працюва-
ли понад 60 університетів і лісо-
господарських установ та понад 
500 експертів.

У доповіді, яка називається 
«Стан дерев у світі», вказано, 
що принаймні 142 види дерев 
вже зареєстровано як вимерлі в 
дикій природі. Понад 440 інших 
видів перебувають на межі, а ще 
17,5 тисячі видів (близько 30%)  
— під загрозою вимирання. Це 
означає, що у світі вдвічі більше 
видів дерев, що зникають, ніж 
ссавців, земноводних та плазу-
нів разом узятих. «Дерева ма-
ють життєво важливе значення 
з екологічної, культурної та еко-
номічної точки зору», — йдеться 
в доповіді й наголошується, що 
дерева «визначають поширен-
ня, склад і структуру лісів, забез-
печуючи середовище існування 

для половини відомих наземних 
видів рослин і тварин».

У Європі найстрімкіше зни-
кає горобина й споріднені з нею 
види дерев. Найбільше порід, 
яким загрожує зникнення, за-
фіксовано в Бразилії — понад 
1,5 тисячі. Основні загрози для 
дикорослих дерев — знелісення 
— процес перетворення порос-
лих лісом земель на сільсько-
господарські угіддя — 29%, лі-
созаготівля — 27%, тваринни-
цтво — 14%, а також комерцій-
не освоєння земель і пожежі — 
13%.  Серед інших причин — ви-
добуток корисних копалин, де-

ревообробні й целюлозні заво-
ди, поширення інвазивних видів 
дерев і зміна клімату.

Керівництво багатьох кра-
їн оголосило про намір висади-
ти нові дерева, намагаючись 
компенсувати викиди вуглецю, 
спричинені промисловістю. Але 
природозахисники вказують, 
що ці плани — це обман і мають 
нульову ефективність. Оскільки 
місця для висадження тієї вели-
чезної кількості дерев, про яку 
заявляють топурядовці, просто 
не вистачить. 

Автори доповіді кажуть, що 
проблему вирубування лісів і 

зникнення великої кількості по-
рід дерев було закладено ще 
кілька століть тому, і європей-
ська колонізація відіграла в цьо-
му велику роль. Ліси Карибсько-
го регіону експлуатували зара-
ди цінного червоного дерева, 
яке вивозили в Європу ще за 
часів Колумба. А експлуатацію 
західноафриканських лісових 
насаджень для потреб європей-
ських ринків можна простежити 
до 1672 року, коли Королівська 
африканська компанія отрима-
ла мандат від англійського коро-
ля Карла II на торгівлю африкан-
ським червоним деревом.

AВВА зіграють  
у Лондоні. Віртуально

ПОВЕРНЕННЯ. Світова легенда шведський гурт ABBA здивував і 
потішив шанувальників, анонсувавши випуск першого за останні 40 
років студійного альбому. Abba Voyage вийде в листопаді й переду-
ватиме віртуальному концертному туру гурту. Шоу з новими піснями 
прозвучить під час віртуального концерту Abba Voyage, який відбу-
деться наступного року у травні і пройде на спеціально побудованій 
із цієї нагоди сцені у східному Лондоні. Концерт триватиме шість ве-
чорів, на ньому виступатимуть віртуальні учасники групи ABBA, яким 
акомпануватиме живий оркестр. Прозвучать 22 найкращі хіти групи. 

Над створенням віртуальних образів виконавців працювали по-
над 850 фахівців, використовуючи унікальну технологію фіксації ру-
ху, що дала змогу сканувати індивідуальні манери та рухи музикан-
тів, яким усім на сьогодні понад 70 років. 

Члени гурту, який розпався 1982-го, розповіли, що вирішили за-
писати альбом після роботи над одним зі сценічних шоу. «Спочат-
ку ми записали дві пісні, але нам здалося цього мало, і ми сказа-
ли: «Можливо, варто зробити ще кілька», — сказав натхненник гру-
пи Бенні Андерссон. Зрештою ABBA записала десять нових пісень. 

Із такими темпами вирубування наші онуки житимуть у пустелі 

Добірку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ БУСЛАВА  

АНДРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА
Національне антикорупційне бюро 

України повідомляє, що ухвалою слід-
чого судді Вищого антикорупційно-
го суду від 02.09.2021 по судовій справі  
№ 991/5438/21 (1-кс/991/5520/21) було 
надано дозвіл на здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування стосов-
но підозрюваного Буслава Андрія Анато-
лійовича, 23.02.1966 року народження, 
уродженця м. Запоріжжя, українця, гро-
мадянина України, останнє відоме міс-
це реєстрації та проживання: Запорізь-
ка обл., м. Запоріжжя, вул. Ярославська, 
буд. 138, у кримінальному проваджен-
ні № 42014080400000012 від 23.09.2014 
року за ознаками кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 
КК України.

Детектив Національного бюро: 
Квакуша А.С., тел.: (044) 246-33-98.

Після померлої 21.08.2020 року Шевченко Лідії Іванівни, 

14.01.1938 року народження (місце народження: село Подо-

ли Куп’янського району Харківської області, Україна), відкрито 

спадкову справу. Усі спадкоємці за законом та заповітом запро-

шуються до приватного нотаріуса Куп’янського міського нотарі-

ального округу Литвинової І.В. за адресою: Харківська область, 

місто Куп’янськ, площа Центральна, будинок 27-А, у строк до 

20.09.2021 року.

Втрачений сертифікат на право на земельну частку (пай)  

серії ЧН №0115350, виданий 02.12.1996  

на ім’я Ковчин Ганни Кирилівни,  

вважати недійсним.
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