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Влада стимулює 
вакцинацію

ПІДТРИМКА. Щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19 
українці незабаром зможуть отримати від держави тисячу гри-
вень. Це буде однією із програм підтримки бізнесу й громадян. 
«Це підтримка тих галузей, які постраждали від карантину біль-
ше за інших, а саме: креативний, спортивний і транспортний сек-
тори економіки. Програма працюватиме так: кожен, хто отримав 
два щеплення, зможе одержати тисячу гривень. Швидко й зруч-
но — через додаток «Дія», — пообіцяв Президент Володимир Зе-
ленський у відеозверненні до співгромадян.

За ці кошти, переконує Президент, вакциновані зможуть при-
дбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, 
театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або купити 
квитки для мандрівок усередині країни. Програма розпочнеться 
19 грудня. До кінця 2021 року на неї спрямують близько 3 мільяр-
дів гривень і стільки само — на початку 2022-го.

Тим вакцинованим громадянам, у яких немає смартфона і до-
датка «Дія», зокрема людям похилого віку, держава забезпечить 
альтернативну можливість отримати ці кошти, про що буде пові-
домлено пізніше.

БОРИС ДЖОНСОН: 

ЦИФРА ДНЯ

31 млрд грн
видатків на боротьбу з COVID-19 здійснено 

за 10 місяців. Загалом цьогоріч вони 

становитимуть 41,5 млрд грн

«Вибір незабаром постане 
між тим, підсісти ще більше 

на російські вуглеводні, які  
йдуть гігантськими 

новими газогонами, або 
заступитися за Україну 
і виступити на захист 

миру і стабільності».

Країну повністю 
забезпечено 
електроенергією

ТУРБУЄ ВСІХ. Прем’єр-міністр про вимикання світла в 
населених пунктах: це відбувається лише згідно з плановими 
ремонтними роботами 
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ

Директор Центру документації 
та інформації НАТО в Україні
Вінета Кляйне поділилася 
думками щодо членства нашої 
країни в НАТО (ПДЧ) 

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Наша держава хоче значно 
скоротити викиди в атмосферу СО2 
та метану, а також протистояти 
негативним наслідкам глобального 
потепління

ЦИТАТА ДНЯ

 6 
ЗАКОН УКРАЇНИ 

«Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо окремих питань 
діяльності Національного 
банку України»

Прем’єр-міністр Великої Британії про зобов’язання у 
сфері демократії та свободи, яке лежить на його країні

РФ скидає маску миротворця  
ДИПЛОМАТІЯ. Вітчизняне МЗС продовжить консолідацію, спрямовану на міжнародну 
підтримку України 

Як грубе втручання у внутріш
ні справи України, порушен

ня її законодавства та норм міжна
родного права розцінює наше МЗС 
указ президента РФ №657 від 15 
листопада 2021 року про визнан
ня РФ так званих сертифікатів 

про походження товарів, які вида
ють на тимчасово окупованих Ро
сією територіях Донецької та Лу
ганської областей. Із цього приво
ду наше МЗС направило Росії но
ту протесту. У відповідній заяві 
МЗС вказано, що визнання «сер

тифікатів», одностороннє визна
чення пунктів пропуску для пере
міщення товарів через тимчасово 
непідконтрольну ділянку держав
ного кордону України та інші за
ходи яскраво демонструють ціле
спрямовану політику Росії із затя

гування наших тимчасово окупо
ваних територій до свого економіч
ного, політичного, електорального 
та інформаційного простору. 

«Підписання указу суперечить 
зобов’язанням Росії за мінськими 
домовленостями й домовленостя

ми в межах нормандського форма
ту, підважує зусилля Німеччини, 
Франції та України задля віднов
лення продуктивної роботи цих 
важливих майданчиків з мирно
го врегулювання», — йдеться в до
кументі.
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«Тернопільщина інтенсивно розвивається щодо інфраструктури, застосування нових технологій у галузях опалення  
та енергозбереження», — зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 3 листопада 2021 р. № 1395-р 

Київ

Про затвердження плану організаційних 
заходів з перенесення майна, що потрапляє 

в межі забудови ділянки аеродрому 
Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ»

1. Затвердити план організаційних заходів з перенесення майна, що потрапляє в 
межі забудови ділянки аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ», що 
додається.

2. Державному агентству інфраструктурних проектів, Державному космічному 
агентству:

забезпечити виконання плану організаційних заходів, затвердженого цим розпо-
рядженням;

подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабі-
нетові Міністрів України інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 3 листопада 2021 р. № 1395-р  

ПЛАН  
організаційних заходів з перенесення майна, що потрапляє в межі забудови 

ділянки аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» 
1. Забезпечити передачу будівель та споруд, розташованих на земельній ділянці 

з кадастровим номером 1221486200:01:002:0109, із сфери управління ДКА з балан-
су державного підприємства «Виробниче об’єднання південний машинобудівний за-
вод імені О. М. Макарова» до сфери управління Укрінфрапроекту на баланс держав-
ного підприємства «Фінансування інфраструктурних проектів» у порядку, визначе-
ному постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 «Про пе-
редачу об’єктів права державної та комунальної власності» (Офіційний вісник Укра-
їни, 1998 р., № 38, ст. 1405).

Укрінфрапроект, ДКА.
IV квартал 2021 року.

2. Забезпечити проведення коригування проектної документації стадії «П» за про-
ектом «Будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» в Дні-
пропетровській області, Дніпровському районі» з включенням у проект перенесен-
ня будівель та споруд, які потрапляють в межі забудови ділянки, без збільшення за-
твердженої загальної кошторисної вартості проекту та в межах коштів орієнтованої 
оціночної вартості майна державного підприємства «Виробниче об’єднання півден-
ний машинобудівний завод імені О. М. Макарова», передбачених у затвердженій за-
гальній кошторисній вартості проекту. 

Укрінфрапроект, ДКА.
IV квартал 2021 р. —  
I квартал 2022 року.

3. Забезпечити передачу будівель та споруд, перенесених на земельну ділянку 
з кадастровим номером 1221486200:01:140:0112, із сфери управління Укрінфра-
проекту з балансу державного підприємства «Фінансування інфраструктурних про-
ектів» до сфери управління ДКА на баланс державного підприємства «Виробниче 
об’єднання південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» у порядку, ви-
значеному постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 
«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» (Офіційний ві-
сник України, 1998 р., № 38, ст. 1405).

Укрінфрапроект, ДКА.
IV квартал 2022 року.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 листопада 2021 р. № 1396-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану 
Державного підприємства обслуговування  

повітряного руху України на 2022 рік
Затвердити фінансовий план Державного підприємства обслуговування повітря-

ного руху на 2022 рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 листопада 2021 р. № 1410-р 
Київ

Про звільнення Голубицької К. І.  
з посади заступника Міністра економіки 

України
Звільнити Голубицьку Крістіну Ігорівну з посади заступника Міністра економіки 

України відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України «Про 
центральні органи виконавчої влади».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 листопада 2021 р. № 1411-р 
Київ

Про звільнення Лева М. О.  
з посади заступника Міністра економіки 

України
Звільнити Лева Михайла Олександровича з посади заступника Міністра економіки 

України відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України «Про 
центральні органи виконавчої влади».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

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

✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧ ОГОЛОШЕННЯ  ✧ ОГОЛОШЕННЯ  ✧ ОГОЛОШЕННЯ  ✧

Відповідно до рішення за №1  
від 01.11.2021р. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПСК ФІНСТРОЙ»

припиняє свою діяльність шляхом лік-
відації. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 34500898, юридична адреса, міс-
цезнаходження: 69006, м. Запоріжжя, 
вул. Портова, буд. 8, кв. 66. Місцезнахо-
дження ліквідатора: 69063, м. Запоріжжя, 
вул. Поштова, буд. 57а, кв. 62. Претензії 
кредиторів до Товариства приймаються 
протягом 2-х місяців з дати оприлюднен-
ня відомостей (подання оголошення) про 
припинення діяльності юридичної особи 
шляхом ліквідації.

Заведено спадкову справу №79/2021 

після смерті 

ПАВЛОВА АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА, 

28.10.1953 року народження, 

який помер 03 грудня 2020 року. Заці-

кавленим особам звертатися за адре-

сою: 65069, місто Одеса, просп. Добро-

вольського, буд. 92, кв. 109, приватний 

нотаріус Пепеляшкова А.О., телефон 

для зв’язку: (048) 716-23-57.

Заведено спадкову справу №80/2021 

після смерті 

ВОЛКОВОЇ МАРІЇ СЕРГІЇВНИ,  

12.01.1944 року народження, 

яка померла 04 травня 2021 року. Заці-

кавленим особам звертатися за адре-

сою: 65069, місто Одеса, просп. Добро-

вольського, буд. 92, кв. 109, приватний 

нотаріус Пепеляшкова А.О., телефон 

для зв’язку: (048) 716-23-57.

Заведено спадкову справу №81/2021 

після смерті 

ОРЛОВА ГРИГОРІЯ ІВАНОВИЧА,

 05.05.1937 року народження, 

який помер 18 липня 2021 року. Заці-

кавленим особам звертатися за адре-

сою: 65069, місто Одеса, просп. Добро-

вольського, буд. 92, кв. 109, приватний 

нотаріус Пепеляшкова А.О., телефон 

для зв’язку: (048) 716-23-57.

Заведено спадкову справу №66/2021 

після смерті 

КАРПЕНКО ГАННИ АНДРІЇВНИ, 

21.08.1930 року народження, 

яка померла 21 грудня 2013 року. За-

цікавленим особам звертатися за адре-

сою: 65069, місто Одеса, просп. Добро-

вольського, буд. 92, кв. 109, приватний 

нотаріус Пепеляшкова А.О., телефон 

для зв’язку: (048) 716-23-57.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 листопада 2021 р. № 1420-р 
Київ

Про призначення Сафарова Ф. К. 
заступником Міністра енергетики України 
з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації
Призначити Сафарова Фаріда Каміл огли заступником Міністра енергетики Украї-

ни з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 листопада 2021 р. № 1421-р 
Київ

Про призначення Ріпенка А. І.  
Головою Державного агентства меліорації 

та рибного господарства України
Призначити Ріпенка Артема Ігоровича Головою Державного агентства меліорації 

та рибного господарства України з дати початку фактичного виконання ним посадо-
вих обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, 
встановивши випробування строком на три місяці.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 листопада 2021 р. № 1422-р 
Київ

Про призначення Тарасюка О. Б.  
головою правління публічного акціонерного 

товариства «Національна акціонерна 
компанія «Укрсвітлолізинг» 

Призначити Тарасюка Олега Борисовича головою правління публічного акціонер-
ного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг». 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 листопада 2021 р. № 1424-р 
Київ

Про затвердження плану заходів щодо 
запровадження міжнародних стандартів 
фінансової звітності у Пенсійному фонді 

України на період до 2025 року
Затвердити план заходів щодо запровадження міжнародних стандартів фінансо-

вої звітності у Пенсійному фонді України на період до 2025 року, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Із планом заходів, затвердженим урядовим розпорядженням,  
можна ознайомитись на сайті «УК».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 листопада 2021 р. № 1427-р 
Київ

Про звільнення Чечоткіна М. О.  
з посади Голови Державної служби України  

з надзвичайних ситуацій
Звільнити Чечоткіна Миколу Олександровича з посади Голови Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 листопада 2021 р. № 1428-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання 
обов’язків Голови Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій на Крука С. І.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Держав-

ної служби України з надзвичайних ситуацій, виконання обов’язків Голови Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій на начальника Головного управління Дер-
жавної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області Крука Сер-
гія Івановича.  

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 листопада 2021 р. № 1430-р 
Київ

Про погодження кандидатури Ігнатенка М. П. 
на посаду директора державного підприємства 

«Ренійський морський торговельний порт»
Погодити кандидатуру Ігнатенка Максима Петровича на посаду директора дер-

жавного підприємства «Ренійський морський торговельний порт».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 листопада 2021 р. № 1431-р 
Київ

Про погодження призначення Лисака В. В.  
виконуючим обов’язки генерального 
директора державного підприємства 

«Вугільна компанія «Краснолиманська» 
Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики щодо призначення Лисака Во-

лодимира Васильовича виконуючим обов’язки генерального директора державного 
підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 листопада 2021 р. № 1433-р 
Київ

Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам 

на фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах
1. Відповідно до частини четвертої статті 242 та частини шостої статті 108 Бюджет-

ного кодексу України погодитися з пропозицією Державного агентства автомобільних 
доріг щодо використання коштів від перевищення загального обсягу фактичних над-
ходжень джерел, визначених пунктами 1—3, 6, 62, 63, 64 і 65 частини третьої статті 29 
Бюджетного кодексу України, над відповідними показниками, визначеними Законом 
України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», для здійснення видатків за про-
грамою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансо-
ве забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних до-
ріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власнос-
ті у населених пунктах» в сумі 2 158 864,6 тис. гривень (в тому числі видатки розвитку 
— 1 111 931,7 тис. гривень та видатки споживання — 1 046 932,9 тис. гривень) та за-
твердити розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг за-
гального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у на-
селених пунктах у зазначеному обсязі згідно з додатком.

2. Забезпечити:
Державному агентству автомобільних доріг — погодження розподілу субвенції з дер-

жавного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, рекон-
струкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, передбаченого пунк-
том 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 3 листопада 2021 р. № 1433-р

РОЗПОДІЛ  
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
(тис. гривень)

Код бюджету Назва місцевого бюджету  
адміністративно-територіальної одиниці

Додатковий  
обсяг субвенції

02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 122 894,2
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 71 893,9
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 101 010,3
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 101 480,9
06100000000 Обласний бюджет Житомирської  області 113 431,1
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 39 622
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 87 551,8
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 50 943,1
10100000000 Обласний бюджет Київської області 104 182,1
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 69 825,1
12100000000 Обласний бюджет Луганської області 64 357,4
13100000000 Обласний бюджет Львівської  області 106 326
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 54 160,6
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 90 316,7
16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 127 791,6
17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 51 348,3
18100000000 Обласний бюджет Сумської області 84 429,1
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 57 510,5
20100000000 Обласний бюджет Харківської області 119 761,6
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 58 363,5
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 83 139,8
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 71 475,6
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 33 376,5
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 77 786,4
26000000000 Бюджет м. Києва 215 886,5
 Усього 2 158 864,6
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оголошення

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

Повістки про виклик ПІДОЗРЮВАНИХ  
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України

- Гр-н Склянко Олександр Миколайович, 05.08.1973 р.н., що про-
живає за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. 
Севастопольська, буд. 66/2, кв. 18 та зареєстрований за адресою: Ав-
тономна Республіка Крим, м. Сімферополь, проспект Побєди, буд.  
№ 208-а, кв. № 69, 22 листопада 2021 року, 23 листопада 2021 року та 
24 листопада 2021 року о 09 год. 00 хв.;

- Гр-н Черних Микола Сергійович, 12.10.1978 р.н., що проживає та 
зареєстрований за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Польова, буд. 24/23, кв. 70, 22 листопада 2021 року, 23 лис-
топада 2021 року та 24 листопада 2021 року о 10 год. 00 хв.;

- Гр-н Морозов Євген Вікторович, 04.05.1981 р.н., що проживає за 
адресою: Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Шкіль-
на, буд. 4 та зареєстрований за адресою: Автономна Республіка Крим,  
м. Сімферополь, бульвар І. Франка, буд. 13, 22 листопада 2021 року, 
23 листопада 2021 року та 24 листопада 2021 року об 11 год. 00 хв.;

- Гр-н Кузьмінський Костянтин Олексійович, 27.09.1984 р.н., що за-
реєстрований та проживає за адресою: Автономна Республіка Крим,   
м. Сімферополь, проспект Кірова, буд. 44, кв. 12, 22 листопада 2021 
року, 23 листопада 2021 року та 24 листопада 2021 року о 12 год.  
00 хв.;

- Гр-н Мірошниченко Олександр Валерійович, 16.09.1984 р.н., що за-
реєстрований та проживає за адресою: Автономна Республіка Крим,  
м. Севастополь, вул. Козлова, буд. 56, 22 листопада 2021 року, 23 лис-
топада 2021 року та 24 листопада 2021 року о 13 год. 00 хв.;

- Гр-н Проскурін Роман Вячеславович, 04.08.1989 р.н., що проживає 
за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Горько-
го, буд. 14, кв. 12 та зареєстрований за адресою: м. Харків, проїзд Ста-
діонний, буд. 4/4, кв. 25, 22 листопада 2021 року, 23 листопада 2021 
року та 24 листопада 2021 року о 14 год. 00 хв.;

- Гр-н Сущенок Олег Олександрович, 12.10.1989 р.н., що проживає 
за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Захід-
на, буд. 68 та зареєстрований за адресою: Автономна Республіка Крим, 
с. Малий Маяк, м. Алушта, вул. Морська, буд. 11, кв. 77, 22 листо-
пада 2021 року, 23 листопада 2021 року та 24 листопада 2021 року  
о 15 год. 00 хв.;

- Гр-н Старченко Антон Олександрович, 28.11.1985 р.н., що прожи-
ває за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. ген. 
Мельника, буд. 1, кв. 292 та зареєстрований за адресою: Автономна 
Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Артелеристів, буд. 62, 22 лис-
топада 2021 року, 23 листопада 2021 року та 24 листопада 2021 ро-
ку о 16 год. 00 хв.

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно три-
чі з’явитися на вищевказані дати та час в кабінет № 440 слідчого 
управління Головного управління СБУ у м. Києві та Київській облас-
ті за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А до начальника 1 відділу 
слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Ки-
ївській області Романчука М. І., для проведення допиту у якості підо-
зрюваного та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42020000000002254 від 23.11.2020.

Про неможливість явки необхідно заздалегідь повідомити прокурора. 
Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судо-

вого рішення;
3) надзвичайні обставини (епідемії, військові події, стихійні лиха або 

інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу 

внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у 

зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасо-
во залишити цей заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або 
серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють прибуття особи 

на виклик.
Наслідки неприбуття на виклик:
1) якщо підозрюваний, який був у встановленому порядку виклика-

ний, не з’явився до прокурора без поважних причин або не повідомив 
про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід 
або на нього накладається грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 0,5 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

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

Повний текст вказаних повісток про виклик підозрюваних Склянка 
О. М., Черниха М. С., Морозова Є. В., Кузьмінського К. О., Мірошничен-
ка О. В., Проскуріна Р. В., Сущенка О. О. та Старченка А. О. розміщува-
тимуть на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки 
про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового роз-
слідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/pov-v.

Гр-н Кучеренко Денис Сергійович, що проживає за адресою: м. Хар-
ків, вул. Роганська, 89, кв. 34 відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам 
необхідно з’явитися 01, 02, 03 грудня 2021 року о 12 год. в каб. № 3 
до старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управ-
ління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві (з 
дислокацією у м. Харкові) (м. Харків, вул. Євгена Котляра, б. 7) Арте-
ма Плохотнікова для вручення підозри у кримінальному провадженні 
№42017220000001426 від 26 вересня 2018 року.

Згідно зі ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинуваче-
ний, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановле-
ному КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне підтверджен-
ня 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 стяг-
нення 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 ви-
клик слідчого судді, суду.

Запривода Олег Григорович, 19.10.1975 року народження, який за-
реєстрований за адресою: вул. Східна, 32, с. Нижня Кринка, м. Макі-
ївка, проживає за адресою: вул. Листа, 36, м. Донецьк, викликаєть-
ся до Димитровського міського суду Донецької області (адреса роз-
ташування: м. Мирноград Донецької області, вул. Центральна,73) для 
участі у підготовчому судовому засіданні в статусі обвинуваченого у 
кримінальному провадженні № 22017050000000138 від 10.04.2017 за  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, яке відбудеться у приміщенні суду 25.11.2021 
о 10.00 год.

З моменту опублікування у засобах масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження та на веб-сайті суду повістки про 
виклик до суду особа вважається такою, що належним чином повідо-
млена про час і місце судового розгляду.

Неприбуття особи за викликом суду відповідно до ч. 3 ст. 139, ч. 3 
ст. 323 КПК України може бути підставою для здійснення спеціально-
го судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia).

Суддя Л. І. Клепка

Калинівський районний суд Вінницької області викликає як відповідачів Пе-
рейму Володимира Григоровича, 09.04.1981 р.н., та Перейму Анатолія Григоро-
вича, 14.10.1983 р.н., у справі за позовом Тіхонової Т. Г., Тіхонової Д. А. до Пе-
рейми В. Г. та Перейми А. Г. про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування жилим приміщенням, в судове засідання, що відбудеться о 09 год. 
30 хв. 07 грудня 2021 року за адресою: Вінницька область, Калинівський район, 
місто Калинівка, вулиця Вадима Нестерчука, 70, каб. № 1, Вінницької області.

У разі неявки відповідачів в судове засідання справу буде розглянуто за їх 
відсутності за наявними в справі доказами.

Суддя Є. В. Сєлін

ДО УВАГИ:
БУЦКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
БУЦКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
СІДЄЛЬНІКОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
УЧАСНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА  

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКТОРІЯ»
1. Цим Повідомленням про скликання Загальних зборів учасників 

(далі «Повідомлення») повідомляємо Вас про скликання Загальних 
зборів учасників (далі «Зборів») Сільськогосподарського Товариства з 
обмеженою відповідальністю «ВІКТОРІЯ», код ЄДРПОУ: 30053690 (да-
лі «СТОВ») на вимогу виконавчого органу СТОВ.

2. Наступні Збори будуть проведені:
Дата: 20 грудня 2021 року.
Місце: 92252, Луганська обл., Білокуракинський район, село Неще-

ретове, провулок Світлий 1.
Час початку Зборів: 10 год 00 хв.
3. Затверджено наступний порядок денний Зборів:
1) Про обрання Голови Зборів;
2) Про затвердження нової редакції Статуту Товариства; 
3) Про призначення особи, відповідальної за проведення державної 

реєстрації змін щодо відомостей про Товариство в Єдиному державно-
му реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань; 

4)Про надання згоди на вчинення правочинів — укладання дого-
ворів про передачу переважного права на купівлю земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення;

5)Прийняття рішення про державну реєстрацію переважного пра-
ва купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення в 
ДРРП. Надання повноважень на проведення державної реєстрації в 
ДРРП;

6) Про надання згоди на вчинення правочину — укладання догово-
ру про відчуження об’єкта нерухомого майна, що належить СТОВ «Ві-
кторія». Призначити особу, відповідальну за нотаріальне посвідчення 
правочину в органах нотаріату.

4. З метою підтвердження повноважень учасника фізичної особи, 
такій особі необхідно пред’явити оригінал паспорта (іншого ідентифі-
каційного документа). Якщо представляти інтереси учасника фізичної 
особи на Зборах буде його представник, такому представнику потріб-
но мати оригінал нотаріально посвідченої довіреності та паспорта (ін-
шого ідентифікаційного документа), що вказаний у довіреності.

Директор СТОВ «ВІКТОРІЯ» О. Г. Лавренко

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста  Севастополя 
здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням 
у кримінальних провадженнях № 42017000000000652 від 09.03.2017, 
№ 42016000000002460 від 20.09.2016, № 42016000000002378 
від 14.09.2016, № 42016000000002418 від 15.09.2016,  
№ 42016000000002356 від 13.09.2016, № 42016000000002770 від 
07.10.2016, за фактом надання іноземній державі та її представникам 
допомоги в проведенні підривної діяльності проти України з боку суд-
дів Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, за ознаками зло-
чину передбаченого  ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

У вищезазначених кримінальних провадженнях зібрано достатньо 
доказів для зміни підозри Горб Богдану Вячеславовичу 02.02.1982 ро-
ку народження,  Спасьоновій Олені Анатоліївні 06.03.1974 року наро-
дження,  Пиркато Тетяні Василівні 29.01.1959 року народження,  Іва-
нову Сергію Сергійовичу 17.04.1974 року народження,  Тощевій Олені 
Олександрівні 29.04.1976 року народження, Федоровій Тетяні Павлів-
ні 30.03.1959 року народження, у зв’язку із викладеним на виконання 
положень ст. 297 — 5 Кримінального процесуального кодексу України 
пропоную вищезазначеним особам та їх захисникам прибути до про-
куратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, 
вул. Ділова, 24, перший поверх) з 24.11.2021 по 25.11.2021 (з 09:00 по 
18:00) для проведення вказаної процесуальної дії.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібра-
ні під час досудового розслідування докази достатніми для складан-
ня обвинувального акту, прокурор або слідчий за його дорученням 
зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завер-
шення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів до-
судового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаному кримі-
нальному провадженні зібрані усі необхідні докази для складання об-
винувального акту.

У зв’язку з цим, інформуємо, що зазначені вище підозрювані мо-
жуть ознайомитись з матеріалами вказаних кримінальних проваджень 
з можливістю здійснення копіювання та інше відповідно до вимог  
ч. ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 
КПК України, , пропонуємо зазначеним вище підозрюваним прибути 
разом із своїми захисниками до прокуратури Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) з 
24.11.2021 по 25.11.2021 (з 09:00 по 18:00) для проведення процесу-
альних дій, у тому числі ознайомлення з матеріалами кримінального 
провадження в порядку ст. 290 КПК України.

Разом з цим, пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6  
ст. 290 КПК України надати прокурорам по вказаним кримінальним 
провадженням доступ та можливість скопіювати або відобразити від-
повідним чином будь-які речові докази, документи, або копії з них, які 
ви маєте намір використовувати як докази в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального про-
вадження зобов’язані письмово підтвердити протилежній стороні 
— прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням  
найменування таких матеріалів.

Державна установа Міністерства оборони України «1 Управління началь-
ника робіт» (код ЄДРПОУ 24978450) повідомляє, що наказом Міністерства 
оборони України від 01.11.2021 № 337 прийнято рішення про припинення 
юридичної особи, реорганізувавши його шляхом приєднання до Державно-
го підприємства Міністерства оборони України «Центральний ремонтний за-
вод засобів зв’язку» (код ЄДРПОУ 43194523).

Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги протягом двох місяців з 
дня опублікування цього повідомлення.

Письмові вимоги приймаються за адресою: 02093, м. Київ, вул. Борис-
пільська, 12А; Тел.: (044) 566-69-82; E-mail:1unr@i.ua.

Голова комісії з припинення Державної установи  
Міністерства оборони України«1 управління начальника робіт» 

 Андрій ГОРІЛИЙ

Розшукуються спадкоємці громадянина Колеснікова Сергія  
Геннадійовича, 20 жовтня 1963 року народження, померлого 10 
червня 2021 року в місті Донецьку Донецької області, з метою 
з’ясування підстав для закликання їх до спадкування. Спадкоємців 
прошу звернутися до 10 грудня 2021 року до приміщення, що є ро-
бочим місцем приватного нотаріуса Бердянського міського нотарі-
ального округу Запорізької області Чуєвої Т. Т. за адресою: 71112, 
Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Земська, будинок 6а.  
Тел. (06153)4-72-25.

Приватний нотаріус ЗМНО Швецова О. С. викликає спадкоємців 

померлого 21.07.2016 року Мелещенко Миколи Павловича 

та померлої 05.11.2021 року гр. Мелещенко Раїси Купріянівни. 

Звертатись за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, 

вул. Незалежної України, буд. 51, тел. 0958745195. Після 05.05.2022 

року буде видане свідоцтво про право на спадщину спадкоємцям.

Повідомлення про ліквідацію 
Усім зацікавленим особам та кредиторам

ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ТАС» (код ЄДРПОУ 38440733) (да-
лі — Товариство) наступним повідомляє, що Учасником Товариства 
15.11.2021 року прийнято рішення  про ліквідацію Товариства в до-
бровільному порядку (Рішення №15/11/21-01 від 15.11.2021 року). 
Заявлення кредиторами вимог приймаються у письмовій формі до 
15.01.2022 року за місцезнаходженням Товариства: Україна, 03062, 
місто Київ, проспект Перемоги, будинок 65.

10.11.2021 Національний банк України прийняв рішення 
про виключення з Державного реєстру фінансових установ 

ТОВ «ФК «АВЕРС КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39282833) 
та ТОВ «ФК «ДІАМАНТ» (ЄДРПОУ 41903842) на підставі поданих 
ними заяв, а також АСТ «АСТРО-ДНІПРО» (ЄДРПОУ 13626422), 

АТ «НОВИЙ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 20473887), ТДВ «СК «КРОК» 
(ЄДРПОУ 38799866) та ПРАТ «ХМСК» (ЄДРПОУ 21186813) 

через відсутність у них чинних ліцензій.

Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу 
Сенченко Катерина Валеріївна запрошує Когос Костянтина Едуардови-
ча, 03 лютого 1988 року народження, прибути до приватного нотаріуса 
в строк до 17 грудня 2021 року для прийняття спадщини померлого 17 
червня 2021 року батька — Когос Едуарда Юрійовича.

У випадку неявки у вказаний строк свідоцтва про право на спадщи-
ну за законом будуть видані іншим спадкоємцям за законом, які своє-
часно прийняли спадщину.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

ОГОЛОШЕННЯ

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 14
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 85 410

Загальний тираж за листопад 167 463

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

0..-5
3..8 -3..-8

1..6

-3..-8
1..6

1..-4
4..9

-5..-10
0..5

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -3 -8 1 +6 Черкаська -3 -8 +1 +6
Житомирська -1 -6 1 +6 Кіровоградська -3 -8 +1 +6
Чернігівська -3 -8 0 +5 Полтавська -3 -8 0 +5
Сумська -4 -9 0 +5 Дніпропетровська -4 -9 +1 +6
Закарпатська +1 -4 +1 +6 Одеська +2 -3 +5 +10
Рівненська 0 -5 +3 +8 Миколаївська 0 -5 +3 +8
Львівська +1 -4 +3 +8 Херсонська +1 -4 +4 +9
Івано-Франківська 0 -5 +3 +8 Запорізька -2 -7 +1 +6
Волинська +1 -4 +3 +8 Харківська -5 -10 0 +5
Хмельницька 0 -5 +2 +7 Донецька -4 -9 0 +5
Чернівецька 0 -5 +3 +8 Луганська -6 -11 0 +5
Тернопільська 0 -5 +2 +7 Крим -1 +4 +5 +10
Вінницька -2 -7 +2 +7 Київ -4 -6 +3 +5

Укргiдрометцентр

Дніпровський районний суд м. Києва ви-
кликає Атаманюка Германа Степановича як 
обвинуваченого у підготовче судове засідан-
ня на 26 листопада 2021 року на 09 годину 
00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. О. Коши-
ця, 5 каб. 101, у кримінальному провадженні 
№ 42016000000003296 від 11.11.2016 року за 
обвинуваченням Атаманюка Германа Степано-
вича, 15.12.1967 року народження, уроджен-
ця Російської Федерації, громадянина Украї-
ни, з вищою освітою, проживаючого за адре-
сою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Дружби, 62, кв. 274, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 
1 ст. 111 України. 

Суддя Метелешко О.В. 

Дніпровський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Рошку Марину Володимирів-
ну у підготовче судове засідання у криміналь-
ному провадженні, внесеному до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 11.11.2016 за  
№ 42016000000003290 за обвинуваченням  
Рошки Марини Володимирівни, 20.02.1976 
року народження, у вчиненні кримінально-
го правопорушення (злочину), передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України призначеного до роз-
гляду у відкритому підготовчому судовому за-
сіданні в приміщенні суду за адресою: м. Київ, 
вул. О. Кошиця, 5 на 26 листопада 2021 року на  
11 годину 30 хвилин.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження. 

Суддя Курило А.В.

 Дніпровський районний суд м. Києва викли-
кає Марасанова Юрія Володимировича як об-
винуваченого на 17 годину 00 хвилин 25 лис-
топада 2021 року у справі за обвинуваченням 
Марасанова Юрія Володимировича у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбаче-
них 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 кодек-
су України») за адресою: м. Київ, вул. І. Сергі-
єнка, 3, каб.37.

 У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

 Суддя Марченко М.В.

Дніпровський районний суд м. Києва ви-
кликає обвинуваченого Злотнікова Васи-
ля Яковича, 13.09.1980 року народження у 
підготовче судове засідання у кримінально-
му провадженні, внесеному до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 28.09.2016 за  
№ 42016000000002468 за обвинуваченням 
Злотнікова Василя Яковича, 13.09.1980 року 
народження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України призначеного до розгляду 
у відкритому підготовчому судовому засідан-
ні в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул.  
О. Кошиця, 5 на 26 листопада 2021 року на  
11 годину 10 хвилин.

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

Суддя Курило А.В.

Дніпровський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Лантратову Антоніну Іванів-
ну у підготовче судове засідання у криміналь-
ному провадженні, внесеному до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 28.09.2016 за  
№ 42016000000002622 за обвинуваченням  
Лантратової Антоніни Іванівни, 08.09.1963 ро-
ку народження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, призначеного до розгля-
ду у відкритому підготовчому судовому засі-
данні в приміщенні суду за адресою: м. Київ, 
вул. О.Кошиця, 5 на 26 листопада 2021 року на  
11 годину 40 хвилин.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутністю обвинуваченої в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Курило А.В.

Дніпровський районний суд м. Києва ви-
кликає обвинувачену Охоту Яніну Валеріївну, 
16.07.1983 року народження у підготовче су-
дове засідання у кримінальному провадженні 
внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 20.09.2016 за № 42016010000002448 
за обвинуваченням Охоти Яніни Валеріївни, 
16.07.1983 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення (злочину), перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, призначеного 
до розгляду у відкритому підготовчому судо-
вому засіданні в приміщенні суду за адресою:  
м. Київ, вул. О. Кошиця, 5 на 26 листопада 2021 
року на 11 годину 00 хвилин.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Курило А.В.

Дніпровський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Биховця Михайла Олек-
сандровича, 13.08.1976 року народження, у 
підготовче судове засідання у кримінально-
му провадженні, внесеному до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 28.09.2016 за  
№ 42016000000002612 за обвинуваченням Би-
ховця Михайла Олександровича, 13.08.1976 
року народження, у вчиненні кримінально-
го правопорушення (злочину), передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України призначеного до роз-
гляду у вікритому підготовчому судовому засі-
данні в приміщенні суду за адресою: м. Київ, 
вул. О.Кошиця, 5 на 26 листопада 2021 року на  
11 годину 20 хвилин.

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

Суддя Курило А.В.

Повістка про виклик  
обвинуваченого до суду

Дарницький районний суд м. Києва по-
відомляє, що 25.11.2021 року о 09 год. 
00 хв. буде проводитися підготовче судо-
ве засідання у кримінальному провадженні 
№22017230000000034 по обвинуваченню Ку-
луба Аскара Сієнгалійовича, Кузнецова Воло-
димира Геннадійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 
332-1, ч.2 ст. 110 КК України.

В судове засідання викликаються обвинува-
чені Кулуб Аскар Сієнгалійович, Кузнецов Во-
лодимир Геннадійович.

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

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

Суддя А.В.Скуба

Дарницький районний суд м. Києва ви-
кликає Белоусова Едуарда Феліксовича, 
27.07.1958 р.н., (який зареєстрований та про-
живає за адресою: вул. Блюхера, буд. 21, кв. 
65, м. Сімферополь, АР Крим, Україна) обви-
нуваченого у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, у підготовче судове засідання, призначене  
23 листопада 2021 року о 09 год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу. Су-
дове засідання у кримінальному провадженні 
відбудеться в приміщення Дарницького район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Се-
вастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя П.Л. Коляденко

Дарницький районний суд м. Києва викли-
кає Георгіаді Ларису Федорівну, 15.05.1960 
р.н., (яка проживає за адресою: АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. Безпалого, 48) обвину-
вачену у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, у підготовче судове засідання, призначене 
25.11.2021 року о 10 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу. Су-
дове засідання у кримінальному провадженні 
відбудеться в приміщенні Дарницького район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Се-
вастопольська, 7/13. 

У разі неявки обвинуваченої до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутності обвинуваченої в 
порядку спеціального судового провадження. 

Суддя П.Л. Коляденко

У провадженні Шевченківського районно-
го суду м. Києва перебуває кримінальне про-
вадження № 1-кп/761 /443/2021 за обвинува-
ченням Хакімзянова Ігоря Євгеновича за ч.1 
ст.258-3,ч.1 ст.258-5 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розсліду-
вань за №22014000000000357 від 15.08.2014 
року, розгляд якого здійснюється в порядку 
спеціального судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва по-
відомляє, що судовий розгляд по вищевказа-
ному кримінальному провадженню відбудеть-
ся: 23.11.2021 року о 14 год. 00 хв. у приміщен-
ні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 
А, каб. № 511, в яке викликається обвинуваче-
ний Хакімзянов Ігор Євгенович, який прожи-
ває за адресою: Донецька область, м. Макіїв-
ка, вул. Уборевича, буд. 17, кв. 17.

Суддя O.A. Голуб

Шевченківський районний суд м. Києва ви-
кликає в підготовче судове засідання, яке від-
будеться о 10 годині 00 хвилин 23 листопа-
да 2021 року в приміщенні суду за адресою:  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, об-
винувачену Стебівко Олену Іванівну, 23.05.1966 
р.н., в рамках кримінального провадження 
№ 42016000000002742, внесеного до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань 06 жовтня 
2016 року, за ознаками вчинення кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду, да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Є.В. Сидоров

Шевченківський районний суд м. Києва ви-
кликає в підготовче судове засідання, яке від-
будеться о 12 годині 30 хвилин 24 листопа-
да 2021 року в приміщенні суду за адресою:  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, 
обвинуваченого Шукальського Валентина Во-
лодимировича, 09 січня 1980 року народжен-
ня, в рамках кримінального провадження  
№ 42016000000002606, внесеного до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань 28 верес-
ня 2016 року, за ознаками вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України. У разі неявки обвинуваче-
ного до суду, дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Є.О. Мартинов

Оболонський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Бурштейна Сергія Абрамо-
вича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться о  
10 год. 00 хв. 25.11. 2021 року, в приміщен-
ні Оболонського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, ка-
бінет № 9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, об-
винуваченого, свідка, потерпілого, цивільно-
го відповідача передбачені статтею 139 КПК 
України, а також наслідки неприбуття обвину-
ваченого передбачені статтею 323 КПК Украї-
ни, прокурора та захисника — статтею 324 КПК 
України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відпові-
дача та їх представників — статтею 326 КПК 
України, свідка, спеціаліста, перекладача і екс-
перта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О.В.

Голосіївський районний суд міста Києва ви-
кликає обвинувачену Нікіщенко Марину Ігорів-
ну, 09.04.1983 року народження, (останнє відоме 
місце проживання: вул. Приморська, 26, с. Угло-
ве, Бахчисарайський район, АР Крим,) у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться о  
14 годині 30 хвилин 23 листопада 2021 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в при-
міщенні Голосіївського районного суді міста Ки-
єва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковни-
ка Потєхіна, 14-а, зал №33, (головуючий суддя 
Дмитрук Наталія Юріївна).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з мо-
менту опублікування даного оголошення обвину-
вачена вважається належним чином ознайомле-
на з його змістом.

Договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: нежитлову 
будівлю, магазин, від 29.11.2012 р., № 3486, серія та номер блан-
ків ВТА879400, ВТВ084801, яка знаходиться за адресою: м. Марі-
уполь, вулиця  Машинобудівна, буд. 78, приміщення 73, 74, ви-
даний приватним нотаріусом Макіївського міського нотаріально-
го округу Донецької області Єрмаковичем Н.Б., на ім’я Бєлан Сер-
гій Іванович, 
вважати втраченим.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачено-
го Синявського Олександра Володимировича, 12.03.1979 року на-
родження, що обвинувачується у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК 
України у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 10 год. 
00 хв. 29.11.2021 року в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, кабінет № 9.

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

Суддя Жежера О.В.

В провадженні Сєвєродонецького міськрайонного суду Луганської 
області знаходиться кримінальне провадження 1-кп/428/877/2021 
(справа № 428/7838/21), внесеному до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за №22018130000000325 від 21.09.2018 року у відно-
шенні Подобного Геннадія Івановича, обвинуваченого у вчиненні кри-
мінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування 
в порядку, передбаченому ч.2 ст.297-1 КПК України.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України Сєвєродонецький міський 
суд Луганської області викликає Подобного Геннадія Івановича у під-
готовче судове засідання, що відбудеться 24.11.2021 року об 11 годи-
ні 30 хвилин в залі судових засідань № 1 Сєвєродонецького міського 
суду Луганської області: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, буд. 19. Кримінальне провадження розглядаєть-
ся суддею Комплєктовою Т.О.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування 
оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ний з його змістом.


	17_p1
	17_p2
	17_p3
	17_P4
	17_p5
	17_p6-7
	17_P8
	17_P9
	17_P10
	17_P11
	17_P12



