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Перший заступник міністра внутрішніх справ  
про підготовку до можливих провокацій, пов’язаних  
із потоком мігрантів  

Уряд підтримав 
захисників

ДОПОМОГА. Кабінет Міністрів ухвалив рішення надати Мініс-
терству у справах ветеранів 12,5 мільйона гривень на одноразо-
ву грошову допомогу особам, які постраждали в антитерорис-
тичній операції на сході нашої країни. Із цієї суми передбачено 
надати допомогу членам сімей чотирьох осіб, які загинули, і 14 
особам, які отримали інвалідність під час участі в АТО із захисту 
суверенітету й територіальної цілісності нашої країни. Кошти бу-
де спрямовано з резервного фонду державного бюджету.

Загалом від початку року Кабмін уже спрямував на надан-
ня допомоги громадянам, які постраждали в антитерористичній 
операції, понад 112 мільйонів гривень, повідомляє пресслужба 
Міністерства фінансів.

Одноразова допомога у разі встановлення інвалідності за-
лежно від її групи виплачується у таких розмірах: І група — 400, ІІ 
група — 300, ІІІ — група 250 прожиткових мінімумів. У разі заги-
белі (смерті) допомога становить 750 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб на 1 січня календарного року загибелі (смер-
ті). Станом на 1 січня 2021 року прожитковий мінімум для пра-
цездатних осіб становить 2270 гривень.

ЄВГЕН ЄНІН:

ЦИФРА ДНЯ

100,9%
становив, за повідомленням Державної 

служби статистики України, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції)  

у жовтні 2021 року щодо вересня 

«Органи охорони 
державного кордону буде 

посилено особовим складом, 
технікою та спецзасобами, 

зокрема безпілотниками,  
й службовими 

собаками».

Карантинні обмеження 
дають результат

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Про це свідчать перші 
вияви стабілізації ситуації з поширенням COVID-19 у тих 
областях, які першими потрапили до «червоної» зони 
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Ситуація на польсько-
білоруському кордоні увійшла 
у фазу загострення. Варшава, 
Вільнюс і Рига стягують силовиків. 
Брюссель готує відповідь

ГІБРИДНА ВІЙНА

Про перебіг вакцинації від 
COVID-19 розповів заступник 
міністра охорони здоров’я — 
головний державний  
санітарний лікар Ігор Кузін

ЦИТАТА ДНЯ
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ЗАКОН УКРАЇНИ 

«Про запобігання загрозам 
національній безпеці, пов’язаним  
із надмірним впливом осіб, які мають  
значну економічну та політичну вагу  
в суспільному житті (олігархів)»
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Якщо будувати, то комплексно
ІНФРАСТРУКТУРА. На Полтавщині цього року відремонтували рекордну кількість автодоріг 
та об’єктів соціального призначення

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
 «Урядовий кур’єр»

Цими днями в області повніс-
тю завершили оновлювати 

автодорогу місцевого значен-
ня Чорнухи — Лубни, яка ще 
торік перебувала в аварійно-

му стані. Як і обіцяв на початку 
року голова ОДА Олег Синєгу-
бов, реконструйовано 35 кіло-
метрів цієї життєво важливої 
артерії, й віднині жителі що-
найменше 11 населених пунк-
тів більше не будуть змушені 
долати зайвих майже 90 кіло-

метрів в обхід через місто Пи-
рятин, щоб дістатися до район-
ного центру чи Полтави. Важ-
ливо й те, що дорогу не тільки 
відремонтували, а й викорис-
тали сучасну технологію укла-
дання асфальтного покриття, 
яка, запевнили дорожні буді-

вельники, гарантує значний 
запас міцності об’єкта. Одно-
часно облаштували узбіччя, 
освітлення, нанесли розмітки.

На ремонт цієї дороги об-
ласть уперше залучила понад 
пів мільярда гривень з дер-
жавного банку. Роботи було 

розраховано на чотири роки, 
але вже через рік дорогу від-
ремонтували на всій протяж-
ності, ще й зекономили певну 
суму коштів, за які капіталь-
но відремонтують чоти-
ри мости й упорядкують 
територію.
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В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження № 1-кп/761/1203/2021 за обвинуваченням Но-
вікова Андрія Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України. Шевченківський ра-
йонний суд м Києва повідомляє, що судовий розгляд по вищевказаному 
кримінальному провадженню відбудеться 18 листопада 2021 року о 10 
годині 00 хвилин в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва 
та адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. 513.

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

Суддя П. Л. Слободянюк

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження № 1-кп/761/659/2020 за обвинуваченням Ти-
хонова А. В. у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28,  
ст. 112, ч. 3 ст. 15, п.п. 5, 6, 8, 11, 12 ч. 2 ст. 2, ст. 115, ч. 2 ст. 28, ч. 1  
ст. 263, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий роз-
гляд по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 18 лис-
топада 2021 року о 13:30 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 оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя П. Л. Слободянюк

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Котов-
ського Юрія Олексійовича, що обвинувачується у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст.408 КК України у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться о 12:00 годині 17.11.2021 року в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-Є, 9 кабінет.

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

Суддя О. В. Жежера

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
03.11.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районного нотаріально-

го округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заведена спадкова справа після смерті  
Корякіної Валентини Леонтіївни, 12.09.1937 р.н., яка померла 30.08.2021 р. Для встанов-
лення кола спадкоємців, які бажають прийняти спадщину, в тому числі, які були зареєстро-
вані з померлою на день її смерті, та представників малолітніх, недієздатних спадкоємців, а 
також спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до приватного нотаріу-
са Глаговської О. В., за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, 
інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину подав-
ши заяву нотаріусу.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне прова-
дження № 1-кп/761/1283/2021 відносно Поповича Сергія Геннадійовича за ч. 1 ст. 111, ч. 1 
ст. 408 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче судове засідання по 
вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 18.11.2021 року о 13:00 в примі-
щенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31 А, каб. 610.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Суддя В. В. Бугіль

Втрачений Кваліфікаційний 
сертифікат відповідального 

виконавця окремих видів робіт 
(послуг), пов’язаних зі створен-

ням об’єктів архітектури, 
серія АР №015091, виданий 

Ніколайчуку Арсену Володими-
ровичу 11.01.2019 р., 
вважати недійсним.

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ДЕШЕВА ГОТІВКА» 

КОМПАНІЯ «ДІАФОКС КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД» І КОМПАНІЯ» 

повідомляє про прийняття Зборами засновників ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «ДЕШЕВА ГОТІВКА» КОМПАНІЯ 

«ДІАФОКС КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД» І КОМПАНІЯ» рішення 

про виключення фінансової установи з Державного реєстру 

фінансових установ. Протокол № 1/2021 від 04 листопада 2021 року.

Відповідно до Рішення загальних Зборів Учасників 

ТОВ «ФК «КРЕДИТНИЙ ЦЕНТР» 

№05/11/2021 від 05 листопада 2021 року було прийнято рішення 

про подання заяви до Національного банку України про виключення 

ТОВ «ФК «КРЕДИТНИЙ ЦЕНТР» (код за ЄДРПОУ: 40501758) 

з Реєстру фінансових установ.

03 травня 2021 року помер Балук Іван Михайлович, 

07 липня 1945 року народження. Спадкоємець, Балук Михайло 

Іванович, 12 вересня 1971 року народження, закликається 

до спадщини. Прошу в місячний термін з дня опублікування 

оголошення зголоситися до приватного нотаріуса Львівського 

міського нотаріального округу Давидчак Соломії Володимирівни 

за адресою: 79021, м. Львів, вул. Виговського, 67А, тел. (032) 2929210.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 10 листопада 2021 р. № 1163 
Київ

Про внесення зміни до пункту 5  
Порядку використання коштів, передбачених  

у державному бюджеті для підтримки 
реалізації комплексної реформи державного 

управління 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у держав-

ному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управ-
ління, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р.  
№ 647 «Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління» 
(Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2120; 2019 р., № 22, ст. 766; 2021 р.,  
№ 9, ст. 402), замінивши в абзаці другому слова «грошової допомоги під час надання 
щорічної основної оплачуваної відпустки» словами «а також в межах економії фон-
ду оплати праці, яка утворилася за рахунок коштів, спрямованих на виплату зазна-
ченої надбавки, виплату під час надання відпусток, компенсації за невикористані від-
пустки, вихідної допомоги, інших виплат, які згідно із законодавством проводяться 
виходячи із середньої заробітної плати, грошової допомоги під час надання щоріч-
ної основної оплачуваної відпустки, місячних або квартальних премій, премій за ре-
зультатами щорічного оцінювання службової діяльності у розмірі не більше посадо-
вого окладу за відповідною посадою та матеріальної допомоги для вирішення соці-
ально-побутових питань».
 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2021 р. № 1340-р 
Київ

Про затвердження плану заходів  
із забезпечення впровадження 
Кодифікатора адміністративно-

територіальних одиниць та територій  
територіальних громад в діяльності 

міністерств, інших центральних та місцевих 
органів виконавчої влади

1. Затвердити план заходів із забезпечення впровадження Кодифікатора адміні-
стративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад в діяльності 
міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади по-
давати щомісяця до 5 числа Кабінету Міністрів України інформацію про стан вико-
нання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та ін-
формування Ради національної безпеки і оборони України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 28 жовтня 2021 р. № 1340-р

ПЛАН ЗАХОДІВ 
із забезпечення впровадження Кодифікатора адміністративно-територіальних 

одиниць та територій територіальних громад в діяльності міністерств, інших  
центральних та місцевих органів виконавчої влади

1. Внести зміни до власних актів з метою впровадження Кодифікатора адміністра-
тивно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженого 
Мінрегіоном (далі — Кодифікатор), зокрема в частині заміни посилання на Класи-
фікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97 поси-
ланням на Кодифікатор.

Міністерства, інші центральні органи  
виконавчої влади, обласні, Київська міська  
держадміністрації.
31 грудня 2021 року.

2. Забезпечити в межах компетенції впровадження Кодифікатора в державні реє-
стри та інформаційні бази даних.

Міністерства, інші центральні органи  
виконавчої влади, обласні, Київська міська  
держадміністрації.
31 грудня 2021 року.

3. У межах компетенції підготувати та подати в установленому порядку на роз-
гляд Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів, якими пропону-

ється внесення змін до актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 
Міністрів України щодо впровадження Кодифікатора, зокрема в частині заміни поси-
лання на Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 
014-97 посиланням на Кодифікатор.

Міністерства, інші центральні органи  
виконавчої влади.
31 грудня 2021 року.

4. Забезпечити надання Мінрегіону інформації про прийняті органами місцево-
го самоврядування в межах їх компетенції акти з питань адміністративно-територі-
ального устрою.

Обласні, Київська міська держадміністрації.
Щомісяця до 10 числа.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2021 р. № 1349-р 
Київ

Про передачу будівлі у власність  
Козелецької селищної територіальної 

громади 
Передати будівлю (реєстраційний номер 2180326074220) по вул. Розумовських, 

2б, у с. Лемеші Чернігівського району Чернігівської області, що розміщена на зе-
мельній ділянці площею 0,2 гектара (кадастровий номер 7422085001:66:052:0002), у 
власність Козелецької селищної територіальної громади.

Прем’єр-міністр Українии Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2021 р. № 1345-р 
Київ

Про погодження зміни цільового  
призначення земельної ділянки

Відповідно до статей 20, 123 Земельного кодексу України погодити зміну цільово-
го призначення земельної ділянки державної власності площею 2,2522 гектара (ка-
дастровий номер 4625855300:02:000:0001), що перебуває у постійному користуван-
ні Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний універси-
тет України» та розташована на території Яворівського району Львівської області, з 
категорії земель лісогосподарського призначення (рілля) на категорію земель жит-
лової та громадської забудови з метою подальшої передачі її у постійне користування 
комунальному підприємству «Благоустрій-Янів» для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального обслуговування (для влаштування кладовища Івано-
Франківської селищної ради).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2021 р. № 1346-р 
Київ

Про внесення змін у додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 18 листопада 2020 р. № 1128
Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 18 листопада  

2020 р. № 1128 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з проведення аналізу вико-
нання Концепції розвитку газовидобувної галузі України» (Офіційний вісник України,  
2020 р., № 95, ст. 3068) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 28 жовтня 2021 р. № 1346-р

ЗМІНИ, 
що вносяться у додаток до постанови Кабінету Міністрів 

України від 18 листопада 2020 р. № 1128
1. Позиції
«Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, голова робо-

чої групи
Перший заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господар-

ства, заступник голови робочої групи

Заступник директора директорату промислової політики та стимулювання розви-
тку регіонів — начальник головного управління галузей промисловості Мінекономі-
ки, секретар робочої групи»

замінити такими позиціями:
«Перший заступник Міністра економіки, голова робочої групи
Директор директорату розвитку реального сектору економіки Мінекономіки, за-

ступник голови робочої групи 
Начальник головного управління організації та координації роботи з питань управ-

ління об’єктами паливно-енергетичного комплексу директорату розвитку реального 
сектору економіки Мінекономіки, секретар робочої групи».

2. Позицію
«Заступник Голови Держгеонадр»
замінити такою позицією:
«Голова Держгеонадр».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2021 р. № 1350-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану 
державного публічного акціонерного 
товариства «Національна акціонерна 

компанія «Украгролізинг»  
на 2022 рік

Затвердити фінансовий план державного публічного акціонерного товариства 
«Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2022 рік, що додається до 
оригіналу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 листопада 2021 р. № 1404-р 
Київ

Про тимчасове покладення  
виконання обов’язків Голови Державної 

екологічної інспекції України  
на Зарубу Д. В. 

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Держав-
ної екологічної інспекції України, виконання обов’язків  Голови Державної екологіч-
ної інспекції України на першого заступника Голови зазначеної Інспекції Зарубу Дми-
тра Васильовича.  

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 листопада 2021 р. № 1408-р 
Київ

Про звільнення Гринюка В. О.  
з посади першого заступника Міністра 

економіки України
Звільнити Гринюка Володимира Олексійовича з посади першого заступника Міні-

стра економіки України за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 листопада 2021 р. № 1409-р 
Київ

Про звільнення Глущенко С. В.  
з посади заступника Міністра економіки 

України
Звільнити Глущенко Світлану Володимирівну з посади заступника Міністра еконо-

міки України за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Начальник 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області 
підполковник юстиції Романчук М. І. за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора  
Гайдаром В.А. відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України у кримінальному прова-
дженні № 42020000000002254 від 23.11.2020 повідомляє громадян України: 

- Склянка Олександра Миколайовича, 05.08.1973 р.н., що проживає за адресою: Автономна Республіка 
Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд. 66/2, кв. 18 та зареєстрований за адресою: Автономна 
Республіка Крим, м. Сімферополь, проспект Побєди, буд. № 208-а, кв. № 69;

- Черниха Миколу Сергійовича, 12.10.1978 р.н., що проживає та зареєстрований за адресою: Автономна 
Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Польова, буд. 24/23, кв. 70;

про те, що вони підозрюються у вчиненні державної зради, тобто умисному вчиненні громадянином Укра-
їни на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та ін-
формаційній безпеці України:  переходу на бік ворога в період збройного конфлікту, а також надання іно-
земній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, тобто у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України,

 А ТАКОЖ:
- Морозова Євгена Вікторовича, 04.05.1981 р.н., що проживає за адресою: Автономна Республіка Крим, 

м. Севастополь, вул. Шкільна, буд. 4 та зареєстрований за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімфе-
рополь, бульвар І. Франка, буд. 13; 

- Кузьмінського Костянтина Олексійовича, 27.09.1984 р.н., що зареєстрований та проживає за адресою: 
Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова, буд. 44, кв. 12;

- Мірошниченка Олександра Валерійовича, 16.09.1984 р.н., що зареєстрований та проживає за адресою: 
Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Козлова, буд. 56;

- Проскуріна Романа Вячеславовича, 04.08.1989 р.н., що проживає за адресою: Автономна Республіка 
Крим, м. Сімферополь, вул. Горького, буд. 14, кв. 12 та зареєстрований за адресою: м. Харків, проїзд Ста-
діонний, буд. 4/4, кв. 25;

- Сущенка Олега Олександровича, 12.10.1989 р.н., що проживає за адресою: Автономна Республіка Крим,  
м. Сімферополь, вул. Західна, буд. 68 та зареєстрований за адресою: Автономна Республіка Крим, с. Малий  
Маяк, м. Алушта, вул. Морська, буд. 11, кв. 77;

- Старченка Антона Олександровича, 28.11.1985 р.н., що проживає за адресою: Автономна Республіка  
Крим, м. Севастополь, вул. ген. Мельника, буд. 1, кв. 292 та зареєстрований за адресою: Автономна Респу-
бліка Крим, м. Севастополь, вул. Артилеристів, буд. 62

про те, що вони підозрюються у вчиненні державної зради, тобто умисному вчиненні громадянином Укра-
їни на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та ін-
формаційній безпеці України:  переходу на бік ворога в період збройного конфлікту, тобто у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Повний текст повідомлень про підозру Склянку О. М., Черниху М. С., Морозову Є. В., Кузьмінському К. О., 
Мірошниченку О. В., Проскуріну Р. В., Сущенку О. О. та Старченку А. О. розміщуватиметься на веб-сайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досу-
дового розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/pov-v.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за об-
винуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 02 лютого 2021 року по-
становлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням 
Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 
КК України, Ведути Ігоря Володимировича 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, уро-
дженець м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  проживання: 
вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке 
відбудеться 23 листопада 2021 року о 16 годині 30 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду  
(місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, грома-
дянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпропетровської області, заре-
єстрований та останнє відоме місце  проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води, Дніпро-
петровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 23 листопада 2021 року о 16 го-
дині 30 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного 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 обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Орджонікідзевський районний суд м. Запо-
ріжжя викликає в судові засідання (проваджен-
ня №335/4987/17, 1-кп/335/98/2021) обвинувачено-
го Кондратюка Сергія Валентиновича, 09.09.1972 
р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Запоріж-
жя, вул. Уральська, 46, місце проживання: м. Запо-
ріжжя, вул. 40 років Перемоги, 9, кв. 29, обвинуваче-
ного Остапенка Віталія Олександровича, 11.02.1964 
р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання:  
м. Запоріжжя, вул. 40 років Перемоги, 41, кв. 46 по 
кримінальному провадженню № 12015000000000262 
за обвинуваченням Кондратюка С. В., Остапенка В. О. 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3  
ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, які відбудуться 19 лис-
топада 2021 року о 13-00 годині, 30 листопада 2021 
року о 10-00 годині, 13 грудня 2021 року о 10-00 
годині за адресою: м. Запоріжжя,  вул. Перемоги, 
107-Б. 

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачені вважаються на-
лежним чином ознайомлені з її змістом. 

Суддя Воробйов А. В.

Більмацька державна нотаріальна контора 
Запорізької області запрошує з’явитися 

до держнотконтори (смт Більмак Більмацького 
району Запорізької області, вулиця Запорізька, 
будинок № 28, тел. 06147 2-16-19) Онищенка 
Геннадія Григоровича, з питання оформлення 

спадщини після померлого 04 лютого 2021 року 
Онищенка Григорія Петровича. У разі неявки 

спадкоємця до держнотконтори протягом місяця з 
дня цієї публікації спадщину буде оформлено 

на ім’я іншого спадкоємця.

Втрачене свідоцтво 

про право власності на житло, 

видане на ім’я Іваницької Ніни Іванівни 

та Іваницького Романа Різвановича, записане 

в реєстрову книгу за №5900 від 07 жовтня 

1994 року, згідно з розпорядженням від 20 вересня 

1994 року, №4759 Виконавчого комітету 

Ленінградської районної ради народних депутатів 

міста Києва, вважати недійсним.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого КУНЦЕВСЬКОГО Володимира 
Федосовича (к/п № 22018011000000011), у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче су-
дове засідання та розгляд клопотання про здійснен-
ня спеціального судового провадження відбудеться 
18 листопада 2021 року о 10 годині 00 хвилин в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-а, каб. 
603 (зал с/з № 61).

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 С. І. Дячук

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження віднос-
но Ковітіді Ольги Федорівни. 07.05.1962 року наро-
дження, обвинуваченої у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання ви-
кликається Ковітіді Ольга Федорівна, 07.05.1962 ро-
ку народження, обвинувачена у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 18 листопада 2021 року о  
12-00 год. в приміщенні Солом’янського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1,  
каб. 5, під головуванням судді Криворот О. О.

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

Голосіївський районний суд м. Києва викликає 
Живодуєва Сергія Олександровича, 09.01.1956 р.н. 
(останнє відоме місце проживання: вул. Щелкуно-
ва, 2, кв. 21, м. Севастополь, АР Крим), який обви-
нувачується у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у під-
готовче судове засідання у кримінальну провадженні 
№22020011000000031, яке відбудеться в приміщенні 
суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника По-
тєхіна, 14-а, зал № 34 об 11 годині 00 хвилин 18 лис-
топада 2021 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту 
публікації даного оголошення обвинувачений вважа-
ється таким, що належним чином повідомлений про 
місце і час судового засідання. У разі неявки обви-
нуваченого розгляд кримінального провадження мо-
же бути здійснений в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя Бойко О. В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Мар-
дояна Фрунзе Амазасповича, 01.02.1954 р.н. (останнє 
відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Ковильна, 36, кв. 84), який обвинувачується у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, каб.  
№ 39 о 12 годині 00 хвилин 18 листопада 2021 року.

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

Головуючий суддя Дідик М. В.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Бріцина Михайла Ми-
хайловича для розгляду кримінального прова-
дження 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 18.11.2021 о 
15 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.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Генне Андрія Георгійовича, 
08.04.1960 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Генерала Острякова, 161, кв. 3, 
м. Севастополь, АР Крим) у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться о 10 годині 30 хвилин  
18 листопада 2021 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в при-
міщенні Голосіївського районного суді міста Києва 
за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхі-
на, 14-а, зал №33 (головуючий суддя Дмитрук Ната-
лія Юріївна).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинувачений 
вважається належним чином ознайомлений з його 
змістом.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Лок-
тіонова Ігоря Валентиновича, 05.05.1956 р.н. (остан-
нє відоме місце проживання: вул. Фадєєва, 22/29,  
м. Севастополь, АР Крим), який обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідан-
ня у кримінальну провадженні №22018011000000012, 
яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, 
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 27 о 14 
годині 18 листопада 2021 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту 
публікації даного оголошення обвинувачений вважа-
ється таким, що належним чином повідомлений про 
місце і час судового засідання. У разі неявки обви-
нуваченого розгляд кримінального провадження мо-
же бути здійснений в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя Бойко О. В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Кар-
пушенка Володимира Валерійовича, 12.12.1974 р.н. 
(останнє відоме місце проживання: м. Севастополь, 
вул. Адмірала Юмашева, 25, кв. 69), який обвинува-
чується у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 4  
ст. 27, ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А, каб. 
№ 39 о 13 годині 00 хвилин 18 листопада 2021 року.

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

Головуючий суддя Дідик М. В.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/185/2021 відносно Захожого Д. П. за  
ч. 5 ст. 368 КК України. Шевченківський районний суд  
м. Києва повідомляє, що судовий розгляд по вищев-
казаному кримінальному провадженню відбудеть-
ся 18 листопада 2021 року об 11 годині 00 хв. в при-
міщенні Шевченківського районного суду м. Києва 
за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська 31 А,  
каб. 611.

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 судово-
го провадження.

Суддя А. В. Кваша

Голосіївський районний суд м. Києва викликає 
Тимо шенко Катерину Григорівну, 06.05.1967 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: вул. Ба-
лаклавська, 119, кв. 83, м. Сімферополь, АР Крим), 
яка обвинувачується у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
у підготовче судове засідання у кримінальну прова-
дженні №42016000000002767, яке відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 14-а, зал № 34 о 10 годині 30 хв. 18 лис-
топада 2021 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту 
публікації даного оголошення обвинувачений вважа-
ється таким, що належним чином повідомлений про 
місце і час судового засідання. У разі неявки обви-
нуваченого розгляд кримінального провадження мо-
же бути здійснений в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя Єсауленко М. В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Те-
лятникову Раїсу Федорівну, 01.03.1941 р.н. (остан-
нє відоме місце проживання: вул. Адмірала Юмаше-
ва, 13-А, кв. 3, м. Севастополь, АР Крим), яка обви-
нувачується у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться в приміщенні су-
ду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, 14-А, каб № 39 об 11 годині 30 хвилин 18 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 обвинува-
чений вважається належним чином повідомлений про 
місце, дату і час судового засідання.

Головуючий суддя Дідик М. В.

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 обвинувачуєть-
ся у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, 
зал № 39 о 12 годині 30 хвилин 18 листопада 2021  
року.

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

Головуючий суддя Дідик М. В.
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На контролі — стан річок

Олена ЩЕРБАКОВА, 
начальник відділу 

спостережень за станом 
хімічного забруднення 

Центральної геофізичної 
обсерваторії імені Бориса 

Срезневського, 
Тетяна КУЗНЄЦОВА,  

начальник лабораторії 
гідробіології Центральної 

геофізичної обсерваторії 
імені Бориса 

Срезневського 

Систематичні спостере-
ження за хімічним скла-

дом поверхневих вод у гід-
рометслужбі  України роз-
почато 1937 року і поновле-
но після закінчення Другої 
світової війни. 

Із 1966-го в лабораторії 
хімії поверхневих вод Ки-
ївської гідрометеорологіч-
ної обсерваторії, нині Цен-
тральної геофізичної об-
серваторії імені Бориса 
Срезневського (ЦГО), роз-
почато складання «Техни-
ческих обзоров гидрохими-
ческих характеристик рек, 
озер, водохранилищ с уче-
том загрязнений». 1968 ро-
ку вивчення забруднення 
поверхневих вод проводи-
ли у 22 створах, розташо-
ваних на Дніпрі, Тетереві, 
Десні, Ворсклі, Інгулі, Пів-
денному Бузі та деяких ін-
ших річках. 

У 1970-ті основну ува-
гу приділяли розширен-
ню мережі спостережень. 
1977-го мережа налічувала 
284 пункти спостережень. 
У річковій воді визначали 
до 30 забруднювальних до-
мішок і гідрохімічних ха-
рактеристик. До 1985 року 
кількість пунктів зберіга-
лася на тому самому рівні, 
а кількість речовин, які ви-
значали у воді, збільшилась 
до 47.  Було розпочато спо-
стереження за забруднен-
ням поверхневих вод пес-
тицидами, важкими мета-
лами та іншими високоток-
сичними забруднювальни-
ми домішками.    

1985 року проведено 
оптимізацію мережі спо-
стережень за забруднення 
поверхневих вод зі скоро-
ченням пунктів, але одно-
часним розширенням пе-
реліку інгредієнтів з ура-
хуванням специфіки про-
мислових та сільськогос-
подарських скидів у водні 
об’єкти України.

Основні принципи орга-
нізації системи спостере-
жень — одержання досто-
вірної оптимальної просто-
рово-часової характерис-
тики забруднення об’єктів 
навколишнього природного 
середовища. 

До 2019 року включно гід-
рометеорологічні органі-
зації проби води відбирали 
на 113 річках, семи озерах, 
дев’яти водосховищах, ка-
налі, лимані, у 226  пунктах, 
на 351 створі мережі спо-
стережень. Усього визнача-
ли більш ніж 45 інгредієн-
тів у 12 лабораторіях, біль-
шість яких розташована в 
обласних центрах. 

Дані хімічних аналізів 
про забруднення поверхне-
вих вод України обробля-
ють за допомогою програм-
ного забезпечення АРМ 
«Гідрохімія», розробленого 
фахівцями ЦГО. Узагаль-
нену інформацію про стан 
водних об’єктів, за якими 
ведуть спостереження, на-
дають місцевим органам 
виконавчої влади та місце-
вого самоврядування. Ін-
формацію про екологічний 
стан водних об’єктів на те-
риторії України розміщу-
ють на сайті ЦГО у півріч-
них та річних оглядах.

Найдостовірнішу ін-
формацію про забруднен-
ня водних об’єктів можна 
отримати завдяки гідробіо-
логічним спостереженням 
розпочатим 1974 року, ко-
ли у складі ЦГО організова-
но гідробіологічну лабора-
торію — єдину на той час у 
гідрометеорологічній служ-
бі України. 

У 1975—1981 роках лабо-
раторія провела досліджен-
ня перших 15 річок, зокре-
ма  Ірпеня, Трубежа, Ро-
сі, Псла, Західного Бугу, Сі-
верського Дінця, Кальміу-
су, Південного Бугу. Нада-
лі основну увагу приділяли 
організації й веденню ре-
гулярного гідробіологічного 
контролю річок і водосхо-
вищ України. 

З 1986-го режимні гід-
робіологічні спостережен-
ня додатково проводили на 
гідрохімічній мережі і охо-
пили всю територію Украї-
ни. Передовсім їх проводи-
ли у великих містах та про-
мислових центрах,  на важ-
ливих для  рибного госпо-
дарства ділянках річок та 
в місцях нересту цінних ви-
дів промислових риб. Якість 
вод визначають за показни-
ками розвитку та життєді-
яльності водних організмів 
фітопланктону, зоопланк-
тону, макрозообентосу, пе-
рифітону.

До 2019 року гідробіоло-
гічні спостереження прово-
дили у 115 пунктах на 185 
створах, 207 вертикалях  на 
51 річці і восьми водосхо-
вищах. Аналіз проб і ви-
значення якості вод роби-
ли в лабораторії гідробіоло-
гії ЦГО. Останніми роками 
відбулося стрімке оновлен-
ня законодавчої бази. Зо-
крема, постановою Кабіне-
ту Міністрів від 19 верес-
ня 2018 р. №758 затвердже-
но Порядок здійснення дер-
жавного моніторингу вод, 
вимоги якого наближено 
до законодавства Європей-
ського Союзу. 

На виконання постанови 
Кабінету Міністрів розпо-
чато поступову зміну про-
грами спостережень на річ-
кових басейнах наявної ме-
режі моніторингу гідроме-
теорологічних організацій 
спочатку в басейні Сівер-
ського Донця, потім — За-
хідного Бугу, Дунаю, Дні-
стра, Південного Бугу. З 

2021 року на всій мережі 
спостережень гідрометео-
рологічних організацій по-
вністю змінено програми 
спостережень. Розпочато 
проведення діагностичного 
моніторингу. Змінено вод-
ні об’єкти, пункти спосте-
режень. 

Такий підхід відповідає 
сучасним вимогам до ви-
вчення екологічного ста-
ну поверхневих вод, осо-
бливо малих річок, які най-
більш чутливі до забруд-
нення. У зв’язку з почат-
ком проведення діагнос-
тичного моніторингу з роз-
ширенням програми ро-
біт виникла необхідність у 
додаткових гідробіологіч-
них лабораторіях, які ни-
ні створено у Дніпрі, Луць-
ку, Миколаєві та Харкові. 
Збільшення кількості лабо-
раторій із кваліфіковани-
ми фахівцями-гідробіоло-
гами, забезпечення їх су-
часним обладнанням на-
дасть змогу виконувати го-
ловні завдання, покладе-
ні на гідрометеорологічну 
службу щодо визначення 
екологічного стану масивів 
поверхневих вод для по-
дальшого створення пла-
нів управління річкови-
ми басейнами і в підсумку 
— досягнення доброго ста-
ну води і безпечного еколо-
гічного стану в басейнах рі-
чок. Ці завдання відповіда-
ють зобов’язанням Укра-
їни в межах дій «Довкіл-
ля для Європи» та поліп-
шенню співпраці із країна-
ми-членами Європейсько-
го Союзу. 

Серед керівників комп-
лексних лабораторій з ви-
вчення забруднення при-
родного середовища, які 
розбудовували гідрохіміч-
ну та гідробіологічну мере-
жу, варто згадати Людмилу 
Гавриленко, Ольгу Круть-
ко, Богдана Сала, Аліну Со-
тнікову та організаторку 
гідробіологічної лабораторії 
ЦГО Юлію Онанко.

ОГОЛОШЕННЯ

Богунський районний суд м. Житомира (м. Житомир, м-н Собор-

ний, 1) викликає як обвинуваченого Михайлова Віталія Володимиро-

вича в судове засідання, яке відбудеться 18 листопада 2021 року о  

10 год. 00 хв. у залі суду 2-Б-1, по кримінальному провадженню по 

обвинуваченню Михайлова Віталія Володимировича за ст.258-3 ч. 1 

КК України. 

Суддя І.В. Зіневич

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Удовіченка 
Олексія Олексійовича, 26.08.1981  р.н., як обвинуваченого у кримі-
нальному провадженні № 296/2603/20 по обвинуваченню у вчиненні 
кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК Укра-
їни, під головуванням судді Покатілова О.Б. у підготовче судове засі-
дання, що відбудеться  24 листопада  2021 року о 15.00 год. та у судо-
ве засідання, що призначено на 3 грудня 2021 року о 12.30 год. в при-
міщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Гогохію Лалі 
Вальтерівну, 1988 р.н., як обвинувачену в кримінальному проваджен-
ні № 296/3196/19 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України,  
під головуванням судді Покатілова О.Б. у судові засідання, що відбу-
дуться 17 листопада 2021 року о 09.30 год. та 23 грудня 2021 року о 
09.30 год. у приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира 
за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Конопляна 
Сергія Олександровича, 18.08.1992 р.н., як обвинуваченого у кримі-
нальному провадженні № 296/4371/21 по обвинуваченню у вчиненні 
кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК Укра-
їни, під головуванням судді Покатілова О.Б. у підготовче судове засі-
дання, що відбудеться 22 листопада 2021 року об 11.00 год. та у судо-
ве засідання, що призначено на 2 грудня 2021 року о 12.30 год. в при-
міщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло за адресою:  
вул. Тютюнника (А.Барбюса), буд. 5, кв. 30, виданого Держадміністра-
цією Московського району 22.01.1998 р., розпорядження № 17209, 
вважати недійсним.
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