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Президент Молдови про взаємоповагу до засадничих 
принципів існування наших країн, підтверджених 
міжнародним правом 

«Червона» зона  
дала позитив

ВАКЦИНУЙМОСЯ! «Уряд не запроваджував локдаун, як під 
час попередніх спалахів захворювання. Замість закриття ТРЦ і 
закладів харчування їм дозволено працювати без додаткових 
обмежень, за умови повної вакцинації. Це оптимальний баланс, 
щоб уповільнити поширення хвороби, не зупиняючи економіч-
ної активності країни. Держава забезпечила можливість кожному 
безкоштовно щепитися ефективною перевіреною вакциною», — 
зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної на-
ради з протидії поширенню інфекції. 

За даними МОЗ, динаміку приросту нових випадків і госпіта-
лізацій стабілізовано. Зокрема, в областях, які одними з перших 
потрапили в «червону» зону, — Херсонській, Запорізькій, Доне-
цькій, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

За підсумками наради, профільним міністерствам доручено 
організувати координацію закупівлі кисневих станцій, на що уряд 
спрямував додатково 400 млн грн. Мінекономіки, Держпродспо-
живслужбі й Нацполіції доручено активізувати контроль за дотри-
манням перевірки COVID-сертифікатів у ТРЦ й закладах громад-
ського харчування в областях «червоної» зони епіднебезпеки.

МАЙЯ САНДУ:

ЦИФРА ДНЯ

1 740 231 
щеплення від COVID-19 зроблено в 

Україні останнього тижня жовтня. Це 
більше, ніж упродовж усього червня

«Моя присутність на 
«Кримській платформі» — 
додаткове підтвердження 

прихильності Молдови 
принципу територіальної 

цілісності, незалежності 
держави Україна».

Чи не останній шанс 
зупинити планетарну 
катастрофу

ЛІКИ ДЛЯ ЕКОСИСТЕМИ. Скорочення викидів парникових газів: 
науковці сказали своє слово, тепер черга за політичними 
лідерами 
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АГРОПЕРСПЕКТИВА

За 10 років у музеї 
шоколаду і кави у 
Тростянці на Сумщині 
побували понад  
40 тисяч відвідувачів

МАГНІТИ УКРАЇНИ

Компанія «Контінентал 
Фармерз Груп» дбає не лише 
про вирощування картоплі із 
застосуванням власних технологій,  
а й про її зберігання
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ЦИТАТА ДНЯ

 7 
ПОСТАНОВА КМУ 

«Про затвердження порядків та умов 
перерахування організаціями колективного 
управління коштів до державної установи, що 
виконує спеціальні функції щодо сприяння 
національно-культурному розвитку України»

Українське  Придунав’я  потребує більшої уваги 
АКТУАЛЬНА ТЕМА. Україна 27 жовтня офіційно перебрала головування  у Стратегії 
Європейського Союзу для Дунайського регіону 

Роман  ЯЦЕНКО, 
капітан далекого плавання, 

для «Урядового  кур’єра», 
(Ізмаїл, Одеська область)

«Головування України з 1 
листопада 2021 року в Ду-

найській стратегії, — зауважи-
ла під час перебування минуло-
го тижня в нас на Одещині  Оль-
га Стефанішина, віцепрем’єр-
міністр з питань європейської 
та євроатлантичної інтегра-
ції України, — унікальна мож-

ливість  комплексного долучен-
ня до нових європейських іні-
ціатив для всебічної реалізації 
перс пективних мікро-, макроре-
гіональних та загальнодержав-
них стратегічних проєктів різної 
строковості». 

Однозначно підтримуючи та-
кий  висновок пані Ольги, пропо-
ную свою точку зору як фахів-
ця з багаторічним стажем із про-
блем судноплавної інфраструк-
тури  на найактуальніші  гео-
стратегічні   процеси, що відбу-

ваються останніми десятиліття-
ми в Нижньому Придунав’ї.

Великі інфраструктурні про-
єкти, розпочаті у 2000-х у нашо-
му регіоні, а саме «Глибо-
ководний судновий хід 
Дунай — Чорне море», 3
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оголошення

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

ОГОЛОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО РОЗШУКУ 
ПІДОЗРЮВАНОГО

23.10.2021 слідчими відділу розслідування осо-
бливо тяжких злочинів слідчого управління Го-
ловного управління Національної поліції в Дніпро-
петровській області за погодженням із прокуро-
ром відділу Дніпропетровської обласної прокурату-
ри, який здійснює процесуальне керівництво досудо-
вим розслідуванням у кримінальному провадженні  
№ 62019170000000345, відомості про яке до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань внесено 16.06.2021 за 
ознаками складу кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 355 КК України, прийнято рішення 
щодо: 

- оголошення міжнародного розшуку підозрювано-
го Гнибіди Антона Олександровича, 02.11.1987 року на-
родження, уродженця м. Дніпропетровська, громадяни-
на України, який зареєстрований за адресою: м. Дніпро,  
пр. Пушкіна, буд. 13, кв. 27, у зв’язку з не встановленням 
місцезнаходження підозрюваного; 

- зупинення досудового розслідування у кримінально-
му провадженні № 62019170000000345 на підставі п. 2 
ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв’язку з тим, що підозрюва-
ний Гнибіда Антон Олександрович, 02.11.1987 року на-
родження, переховується від органів слідства та суду з 
метою ухилення від кримінальної відповідальності і його 
місцезнаходження невідоме.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Турченюка Ігора Миколайовича, 05.12.1956 
р.н. обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110; 
ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2  
ст. 437 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання ви-
кликається Турченюк Ігор Миколайович, 05.12.1956 
року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5  
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, яке відбу-
деться 09 листопада 2021 року о 10-00 год., в при-
міщені Солом’янського районного суду м. Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25,  
під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутнос-
ті обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Кухарішена Андрія Івановича та Головещенка 
Ігоря Васильовича, обвинувачених у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, 
ч. 2 ст. 408 К К України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання ви-
кликаються Кухарішен Андрій Іванович, 08.06.1970 
р.н. та Головещенко Ігор Васильович, 24.10.1961 
р.н., обвинувачені у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 
КК України, яке відбудеться 11 листопада 2021 року  
о 15-00 год. в приміщені Солом’янського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова 1, 
каб. 4, під головуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинувачених дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутнос-
ті обвинувачених в порядку спеціального судового 
провадження.

Оголошення про виклик до суду

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Агарьова Сергія Володимировича, 7 серпня 1973 р.н., 
в якості обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальному провадженню № 42015110350000144 вне-
сеного до ЄРДР 17.06.2015 року відносно Агарьо-
ва Сергія Володимировича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408, ч. 1 
ст. 111 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено 
судове засідання на підставі обвинувального акту у 
кримінальному провадженні за яким висунуте обви-
нувачення Агарьову Сергію Володимировичу за ч. 1 
ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України у відкритому судовому 
засіданні на 09 годину 00 хвилин, 08 листопада 2021 
року, про що повідомити зацікавлених осіб.

Здійснювати спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченого Агарьова Сергія Володимиро-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя В. В. Бугіль 

Оболонський районний суд м. Києва викликає Шалів-
ську Ольгу Миколаївну, як потерпілу по кримінальному 
провадженні за обвинуваченням Чиженка Володимира 
Володимировича, що обвинувачується у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 286 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 10.11.2021 року об 11 годині 00 хвилин, в приміщен-
ні Оболонського районного суду м. Києва, за адресою:  
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Оболонський районний суд м. Києва викликає Шалів-
ського Юрія Васильовича, як потерпілого по криміналь-
ному провадженні за обвинуваченням Чиженка Володи-
мира Володимировича, що обвинувачується у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбачених ч. 2  
ст. 286 КК України у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 10.11.2021 року об 11 годині 00 хвилин, в при-
міщенні Оболонського районного суду м. Києва, за адре-
сою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Го-
голінського Сергія Олександровича. 31.08.1971 р.н. 
(останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Се-
вастополь, вул. Корабельна 3, кв. 2), який обвинува-
чується у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться в приміщенні суду 
за адресою: 03127. м. Київ, вул. Полковника Потєхі-
на, 14-а. зал № 39, об 11 годині 00 хвилин 11 листо-
пада 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 викликає 
Петюшеву Нану Миколаївну, як обвинувачену на 16 
год. 00 хв., 10 листопада 2021 року у справі за обви-
нуваченням Петюшевої Нани Миколаївни, 18.03.1958 
року народження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3,  
каб. 24.

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

Суддя О. В. Бірса

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Бри-
кало Тетяни Вікторівни. 19.11.1969 року, обвинуваченої у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викли-
кається Брикало Тетяна Вікторівна, 19.11.1969 року на-
родження, обвинувачена у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 09 листопада 2021 року о 12-00 год, в при-
міщені Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під головуван-
ням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої, дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Лісо-
вської Валентини Володимирівни. 27.12.1949 року, об-
винуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викли-
кається Лісовська Валентина Володирівна, 27.12.1949 
року народження, обвинувачена у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, яке відбудеться 09 листопада 2021 року о 14.00 год, 
в приміщені Солом’янського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 26, 
під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої, дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченої 
в порядку спеціального судового провадження.

Дніпровський районний суд м. Києва викли-
кає Марасанова Юрія Володимировича, як обви-
нуваченого на 16 годину 30 хвилин, 08 листопа-
да 2021 року у справі за обвинуваченням Мараса-
нова Юрія Володимировича, у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України (в редакції Закону України  
№1183-VII від 08.04.2014 року «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України») за адресою: м. Київ,  
вул. І. Сергієнка, 3, каб. 37.

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

Суддя Марченко М. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Скісова Олександра Євгеновича, як обвинувачено-
го на 09 год. 30 хв., 09 листопада 2021 року у спра-
ві за обвинуваченням Скісова Олександра Євгенови-
ча, 23.02.1980 року народження, у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 
КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального ко-
дексу України») за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 
3, каб. 24.

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

Суддя О. В. Бірса

Оголошення про виклик до суду
Святошинський районний суд міста Києва викли-

кає у якості обвинуваченої Градову Ольгу Григорів-
ну для розгляду кримінального провадження, вне-
сеного до ЄРДР за № 42016000000002707 віднос-
но Градової Ольги Григорівни, обвинуваченої у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни та повідомляє, що судове засідання відбудеться 
09.11.2021 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Якуба Колоса, 27-А. 

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

Суддя С. І. Дячук

Святошинський районний суд міста Києва викликає у 
якості обвинуваченої Гуріну Ольгу Валеріївну, 30.03.1970 
року народження, для розгляду кримінального прова-
дження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000002453 
відносно Гуріної О. В., обвинуваченої у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що 
судовий розгляд відбудеться 10.11.2021 р. о 10:00 год. в 
приміщенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва 
Ясельський A. M.

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

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№1-кп/761/273/2021 по обвинуваченню Кишинця Олек-
сандра Олександровича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК 
України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судовий розгляд по вищевказаному кримінально-
му провадженню відбудеться 12 листопада 2021 року  
о 09:00 в приміщенні Шевченківського районного суду 
м. Києва за адресою: 03057. м. Київ. вул. Дегтярівська 
31 А, каб. 513.

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

Суддя П. Л. Слободянюк

Дарницький районний суд м. Києва викликає Зінько-
ва Віктора Івановича, 09.04.1970 року народження, (який 
зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. 
Сімферополь, вул. Павленко, б. 2), обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
що призначене на 08.11.2021 року о 10 год. 45 хв.

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

Підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні відбудеться в приміщення Дарницького районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13.

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

Суддя П. Л. Коляденко

Дарницький районний суд м. Києва викликає Тіткова Сергія Яковича, 15.03.1952 
р.н., (який зареєстрований за адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь,  
вул. О. Невського/Річна, 29/11) обвинуваченого у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
призначене 08 листопада 2021 року о 10 год. 30 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності 
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя П. Л. Коляденко

Повістка про виклик обвинуваченого в судове засідання
Обвинувачений Іорганський Григорій Петрович, 28.09.1981 року наро-

дження, по кримінальній справі №408/5959/16-к у вчиненні кримінального 
правопорушення передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України викликається в під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 08 листопада 2021 року о 10 го-
дині 00 хвилин в приміщенні Старобільського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Миру, 38, для участі в 
судовому засіданні в якості обвинуваченого.

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

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

Суддя Світлана ОЛІЙНИК

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 29.10.2021 у 
справі № 991/7201/21 надано дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування стосовно підозрюваного Козакова Фелікса Семеновича, 
20.11.1962 року народження,  громадянина України, підозрюваного у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3  
ст. 209 КК України у кримінальному провадженні №52020000000000184  
від 12.03.2020.

Т.в.о. старшого детектива — керівника відділу детективів
Рокунь С. В. (тел. +38(044)246 33 13)

Начальник відділу САП Офісу Генерального прокурора
Козачина С. С. (тел. +38(044)200 49 68)

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Мінаєва 
Віталія Вікторовича, як обвинуваченого на 09 год. 30 хв., 08 
листопада 2021 року у справі за обвинуваченням Мінаєва Ві-
талія Вікторовича, 27.12.1973 року народження, зареєстро-
ваний за адресою: м. Донецьк, вул. Панфілова, 120 А, кв. 18, 
у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) перед-
баченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України за адресою: м. 
Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 105. 

Суддя М. Г. Сазонова 

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Біло-
ус Марину Олександрівну, як обвинувачену на 14 год. 30 
хв., 08 листопада 2021 року у справі за обвинуваченням  
Білоус Марини Олександрівни, 23.03.1979 року народжен-
ня, зареєстровану за адресою: АР Крим, м. Сімферополь,  
вул. О. Невського, 29/11, у вчиненні кримінального правопо-
рушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України за 
адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 105. 

Суддя Сазонова М. Г.

Соснівський районний суд м.Черкаси викликає в судове 
засідання, в якості обвинуваченого, Дяченка Юрія Вікторо-
вича, 10.11.1968 р.н., уродженця м. Лутугине Луганської об-
ласті, громадянина України, зареєстрованого за адресою: 
Луганська область, м. Лутугине, вул. Лихачова, 57, кв.68.

Судове засідання відбудеться 09 листопада 2021 
року о 15:30 год. в приміщенні суду за адресою:  
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 218. 

Суддя Ю. В. Рябуха

Втрачене посвідчення 

багатодітної родини 

серія БС №224461, 

видане на Старушко 

Володимира Сергійовича 

та Павлюківську Наталію 

Станіславівну, 

вважати недійсним.
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ПОГОДА НА ЗАВТРАУ провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають ма-
теріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань № 52018000000000215 від 14 берез-
ня 2018 року за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентинови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Укра-
їни. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 02 лютого 2021 
року постановлено здійснювати спеціальне судове провадження у 
кримінальному провадженні за обвинуваченням Голобородька Іго-
ря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимирови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин 
України, 26.06.1975 року народження, уродженець м. Жовті Води 
Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме міс-
це  проживання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпро-
петровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Украї-
ни, викликається в судове засідання, яке відбудеться 11 листопада 
2021 року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикоруп-
ційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-
44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, громадянин Украї-
ни, 29.10.1963 року народження, уродженець м. Жовті Води Дні-
пропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  
проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води, Дні-
пропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Украї-
ни, викликається в судове засідання, яке відбудеться 11 листопада 
2021 року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикоруп-
ційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-
585-59-51), головуючий суддя: Крук Є.В., Кравчук О.О., Білоус І.О. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинува-
чений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення 

спеціального досудового розслідування стосовно 
підозрюваного Артеменка Т.І.

Ухвалою Краматорського міського суду Донецької облас-
ті від 22.10.2021 надано дозвіл на здійснення спеціально-
го досудового розслідування у кримінальному провадженні № 
22021050000000188 від 14.09.2021 стосовно Артеменка Тиму-
ра Івановича, 22.05.1976 р.н., громадянина України, останнє відо-
ме місце реєстрації та проживання: Донецька область, м. Донецьк, 
проспект Маяковського, будинок 7, квартира 9, підозрюваного у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Артеменка Т.І.

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Артеменко Тимур Іванович, 22.05.1976 р.н., гро-

мадянин України, останнє відоме місце реєстрації та проживання: 
Донецька область, м. Донецьк, проспект Маяковського, будинок 
7, квартира 9, у відповідності до ст. ст. 133, 135,  297-5 КПК Украї-
ни, Вам необхідно з’явитися 08.11.2021 о 10:00 до службового ка-
бінету №122 ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, до 
старшого слідчого в ОВС 3-го відділення (з дислокацією в м. Кра-
маторськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Ма-
ріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях підполковника юстиції Холіна Антона Андрійовича, за адре-
сою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 
буд. 56, для повідомлення про завершення досудового розсліду-
вання, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового роз-
слідування, а також вручення обвинувального акта та реєстру ма-
теріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№22021050000000188, внесеному до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань 14.09.2021, в якому Ви  є підозрюваним у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слід-
чого без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК 
України, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

У провадженні Галицького районного суду м. Львова у складі головую-
чого судді Романюка В.Ф. знаходиться кримінальне провадження за обви-
нуваченням Саєнка Олександра Миколайовича, 20 березня 1974 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призначено на 09.11.2021 
року о 13 год. 00 хв. у приміщенні Галицького районного суду м. Львова за 
адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2.

Попереджаємо Саєнка Олександра Миколайовича, 20 березня 1974 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Харківська обл., Дергачів-
ський р-н, смт Вільшани, пров. Скнаріна, буд. 5, проживаючого за адресою:  
м. Харків, просп. Тракторобудівників, буд. 100 А, кв. 80, що у випадку Вашої 
неявки у судове засідання на вищевказані дату та час справу буде розгля-
нуто у Вашій відсутності на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Обвинувачений Цімбота Василь Васильович, 26.01.1984 р.н., за-
реєстрований: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Молодіжна, 3. 
Вам необхідно з’явитися на 11 год. 00 хв. 10.11.2021, 22.12.2021; 
10 год. 00 хв. 17.12.2021 до Ужгородського міськрайонного су-
ду (судді Логойда І.В., Бедьо В.І., Хамник М.М.) м. Ужгород, вул. 
Загорська, 53, для проведення судових засідань у кримінальному 
провадженні №22016070000000017, за ознаками вчинення злочи-
нів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України. У разі непри-
буття обвинуваченого згідно ст. 323 КПК України судовий розгляд 
може здійснюватись за відсутності обвинуваченого.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України викликається підо-
зрюваний Бєльський Олексій Анатолійович, 13.03.1978 р.н., зареєстро-
ваний за адресою:  м. Луганськ, кв. 50 років Оборони Луганська, 18, 
15.11.2021 о 14:00, 16.11.2021 о 14:00, 17.11.2021 о 14:00 до старшо-
го слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродо-
нецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Краматорську Боровенка Олександра Іванови-
ча за адресою: вул. Єгорова, 26, м. Сєвєродонецьк Луганської області 
(каб. 3) для отримання повідомлення про підозру у скоєнні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України, допиті як 
підозрюваного у кримінальному провадженні №42015130610000013 
від 14.01.2015, а також проведення інших слідчих та процесуальних 
дій. 

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 спадкоємців про відкриття спадщини після смерті 
ПЄШКОВОЇ ЛЮБОВІ ФЕДОРІВНИ,  

02.07.1949 року народження, 
померлої 12.05.2021 року.

Можливим спадкоємцям звертатись в строк до 13.11.2021 р. 
до приватного нотаріуса Сєвєродонецького районного нотаріаль-
ного округу Луганської області Кізіми В.В. за адресою: Луганська 
область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, проспект 
Центральний, 30/19. 

Розшукуються спадкоємці померлого 09 квітня 2021 року 
ПОТАПЕНКА ВОЛОДИМИРА ОЛЕКСІЙОВИЧА,  

02.08.1949 року народження, 
що проживав в с. Гречане Петриківського району Дні-

пропетровської області, вул. Шевченка, буд.23А.
Спадкоємців прохання з’явитись протягом трьох тиж-

нів з дня опублікування даного оголошення до Петри-
ківської державної нотаріальної контори за адресою: 
смт Петриківка Петриківського району Дніпропетров-
ської області, проспект Петра Калнишевського, буд. 71, 
тел. 0972283396, державний нотаріус Могильна Людми-
ла Григорівна.

21 жовтня 2021 року 
Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні

Кримінальне провадження № 11-кп/824/1204/2021
Київський апеляційний суд 
____________________________________________

(найменування суду)

викликає Вас як обвинуваченого на 15 листопада 
2021 року на 15 год. 30 хв. та на 29 листопада 
2021 року на 15 год. 30 хв. для участі в розгляді 
апеляційного провадження за апеляційними скаргами 
прокурора відділу забезпечення обвинувачення 
у регіоні управління підтримання обвинувачення 
в суді прокуратури міста Києва Вжешневської 
М.В., представника Веретільник О.С. на вирок 
Шевченківського районного суду м. Києва від 30 
червня 2020 року, у кримінальному провадженні 
№12018100000000916 по обвинуваченню Саітова 
Ахмеда Абубакаровича, Саітова Магомеда-Саліха 
Арбуєвича, Темербулатова Умолта Руслановича за ч. 
2 ст. 296 КК України.

Місцезнаходження суду:
03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а

Суддя-доповідач: Васильєва М.А. 
____________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Кому: Саітову Магомеду-Саліху 
Арбуєвичу
Місцезнаходження/місце 
проживання:
119049, Російська Федерація,  
м. Москва, вул. Шаболовка, 23, 
кв. 399

Додатково просимо подати такі 
документи: що посвідчують особу 

Повідомляємо, що Ваша явка  
в судове засідання 15 листопада 
2021 року та 29 листопада 2021 
року є обов’язковою.

Нагадуємо про обов’язок 
заздалегідь повідомити про 
неможливість з’явлення до суду.

Тел../факс (044) 284-15-77;  
(044) 284-14-56
е-mail: inbox@kia.court.gov.ua

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно  зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні 
обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок 
відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або 
вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза 
їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного 
відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника 
— статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного 
позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, 
свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327  КПК України.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Хомутовський Андрій Олександрович, 

31.07.1987 року народження, уродженець м. Свердловськ 
Російської Федерації, житель м. Луганськ, квартал Півден-
ний, 3, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 09 листопада 2021 року о 16-00 
год. до Івано-Франківського міського суду Івано-Франків-
ської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюн-
вальдська, буд. №11, 2 поверх, зал № 19, для розгляду кри-
мінального провадження про обвинувачення Хомутовсько-
го Андрія Олександровича, якому повідомлено про підозру 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

Головуючий суддя Олег ЛАЗАРІВ

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Бєлєнков Ігор Сергійович, 09.01.1988 року 

народження, уродженець та зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, м. Рубіжне, Московський проспект, 27/87, 
житель м. Луганська, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 09 листопада 2021 ро-
ку об 11-00 год. до Івано-Франківського міського суду Івано-
Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. 
Грюнвальдська, буд. № 11, 2 поверх, зал № 19, для розгляду 
кримінального провадження про обвинувачення Бєлєнкова 
Ігоря Сергійовича, якому повідомлено про підозру у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч.1ст. 258-3 КК України.

 Суддя Олег ЛАЗАРІВ

Втрачене Свідоцтво про право власності для прогу-
лянкових суден та Свідоцтво про право плавання під 
Державним Прапором України на судно «Rinker Boat 
250», реєстраційний номер: «ua 0501 МА», власник суд-
на Жердзицька Ірина Анатоліївна,  
вважати недійсними.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України викликається підо-
зрюваний Сєргєєв Сергій Євгенович, 26.08.1988 р.н., зареєстрова-
ний  за адресою:  Луганська область, смт Станиця-Луганська, вул. Ми-
ру, 35/1, 15.11.2021 о 10:00, 16.11.2021 о 10:00, 17.11.2021 о 10:00 до 
старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сє-
вєродонецьку) Територіального управління Державного бюро роз-
слідувань, розташованого у місті Краматорську Боровенка Олексан-
дра Івановича за адресою: вул. Єгорова, 26, м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області (каб. 3) для отримання повідомлення про підозру у 
скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 408, ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України, допиті як підозрюваного у криміналь-
ному провадженні № 42015130610000319 від 03.09.2015, а також про-
ведення інших слідчих та процесуальних дій. 

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. 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +3 +8 +8 +13 Черкаська +3 +8 +9 +14
Житомирська +2 +7 +8 +13 Кіровоградська +3 +8 +9 +14
Чернігівська +3 +8 +7 +12 Полтавська +3 +8 +8 +13
Сумська +3 +8 +6 +11 Дніпропетровська +3 +8 +9 +14
Закарпатська +2 +7 +9 +14 Одеська +5 +10 +14 +19
Рівненська +2 +7 +8 +13 Миколаївська +4 +9 +13 +18
Львівська +1 +6 +8 +13 Херсонська +5 +10 +12 +17
Івано-Франківська +1 +6 +10 +15 Запорізька +4 +9 +11 +16
Волинська +2 +7 +8 +13 Харківська +3 +8 +8 +13
Хмельницька +2 +7 +9 +14 Донецька +5 +10 +8 +13
Чернівецька +1 +6 +11 +16 Луганська +3 +8 +9 +14
Тернопільська +2 +7 +9 +14 Крим +4 +9 +13 +18
Вінницька +2 +7 +10 +15 Київ +5 +7 +11 +13
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