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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 23 листопада 2021 року
USD 26.6588 EUR 30.0591 RUB 3.5642 / AU 49041.8 AG 659.51 PT 27627.85 PD 54642.28

за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

Хмельницька АЕС 
збільшить потужності

ЕНЕРГОБЕЗПЕКА. Початок реалізації проєктів із будівни-
цтва двох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС за техноло-
гією АР1000 покладено під час міжнародної конференції «Атомні 
можливості для розвитку країни». Зібрання присвячено 25-річ-
чю НАЕК «Енергоатом», і саме там з американською компанією 
Westinghouse підписано важливі угоди про співпрацю, повідо-
мляє infoatom.news. Підписали документи т.в.о. президента НА-
ЕК «Енергоатом» Петро Котін та президент і головний виконав-
чий директор компанії Westinghouse Патрік Фрагман.

За його словами, одна з угод передбачає закупівлю послуг 
американської компанії із проєктування енергоблоків, інша — 
закупівлю тренажера та обладнання із тривалим терміном екс-
плуатації. Передбачено фінансування Export-Import Bank of the 
United States (Ex-Im Bank). Це державний банк США, створе-
ний для фінансової підтримки американських компаній-експор-
терів.

«Наші надії, що це буде 2027 року», — прокоментував термі-
ни очільник Енергоатому. 

ДМИТРО КУЛЕБА:

ЦИФРА ДНЯ

108 000 000
доларів для стримування ослаблення 

гривні продав НБУ на міжбанківському 
валютному ринку минулого тижня

«Ми працюємо над тим, 
щоб Росії не вдалося 

перетворити «Північний 
потік-2» на північну 

зброю».

Безковідний 
Моршин

КОРИСНИЙ ДОСВІД. Як жителі курортного містечка 
пропозицію Прем’єр-міністра підтримали 
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Австрійський економіст 
Гюнтер Фелінгер: 
«Нинішній еквівалент 
«Плану Маршалла» –– 
членство України в ЄС»

ГЕОПОЛІТИКА

«Стратегічний компас» — це 
спільне стратегічне бачення 
країн Євросоюзу, яке визначає 
його політику в галузі безпеки та 
оборони на наступні 5—10 років

ЦИТАТА ДНЯ
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ДОКУМЕНТИ 

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Деякі 
питання присудження 
(позбавлення) наукових 
ступенів»

Вони віддали життя за європейське майбутнє країни
ПАМ’ЯТАЄМО. У День Гідності 

та Свободи українці, зокрема пер-
ші особи держави, вшановували 
пам’ять загиблих активістів Май-
дану. За участі Президента Воло-
димира Зеленського та Прем’єр-
міністра Дениса Шмигаля відбула-
ся церемонія встановлення лам-
падок до хреста на Алеї Героїв 
Небесної Сотні у Києві. Присутні 
вшанували пам’ять полеглих акти-
вістів хвилиною мовчання.

«У 2004 році під час Помаран-
чевої революції та у 2013 році 
під час Революції Гідності україн-
ці продемонстрували неймовірну 
силу єдності та згуртованості до-
вкола засадничих цінностей: гід-
ності та свободи. Схиляємо голо-
ву в пам’ять про героїв, які віддали 
життя за обстоювання демокра-
тичних принципів. А також вислов-
люємо вдячність сотням тисяч тих, 
хто став на захист інтересів нашої 

держави та європейського вибо-
ру», — зазначив Денис Шмигаль. 

Одночасно з Днем Гідності та 
Свободи відзначаємо День Де-
сантно-штурмових військ Зброй-
них сил. З нагоди професійного 
свята десантників Президент Во-
лодимир Зеленський зустрівся з 
військовослужбовцями й вручив 
їм державні нагороди за особисту 
мужність і самовіддані дії, виявлені 
в захисті державного суверенітету 

й територіальної цілісності Украї-
ни, зразкове виконання військово-
го обов’язку.

«Щоб гідно захищати свободу 
своєї держави, нашу суб’єктність, 
незалежність і територіальну ціліс-
ність, ми повинні мати таку потуж-
ну армію, яку ви представляєте», 
— наголосив Президент, додав-
ши: нині українське військо, кожен 
захисник і захисниця мають висо-
кий рівень довіри громадян.

Міністр закордонних справ про необхідність 
підпорядкувати газогін духу і букві Третього 
енергетичного пакета ЄС  
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

документи

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

європейський суд з прав людини Та україна

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

оГолоШеннЯ № 1 від 23.11.2021  
про проведення конкурсу на придбання квартир на вторинному ринку в місті києві

державна установа «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ україни» оголошує конкурс на придбан-
ня квартир на вторинному ринку в місті Києві.

Закупівля здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 147.
Закупівля здійснюється відповідно до затверджених кошторисних призначень.
предмет закупівлі:
Лот № 1 — однокімнатні квартири у місті Києві у кількості до 23 шт. 
Лот № 2 — двокімнатні квартири у місті Києві у кількості до 6 шт.
З матеріалами конкурсної документації можна ознайомитися на веб-сайті МВС www.mvs.gov.ua
отримання конкурсної документації, приймання конкурсних пропозицій:
м. Київ, вул. Богомольця, 10, центральний контрольно-перепускний пункт, канцелярія Державної установи «Центр обслугову-

вання підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» 
в робочі дні з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00 год., в п’ятницю з 8.00 до 15.45 год. (перерва 13.00 -13.45), Субота, неділя 

— вихідні
Початок приймання конкурсних пропозицій з 08.00 год. 24 листопада 2021 року
Термін подання конкурсних пропозицій — до 15.45 год. 03 грудня 2021 року
Інформація щодо проведення конкурсу, підготовки документів та подачі конкурсних пропозицій за тел. (044) 254-96-68  

(вн. 06-68); (044) 254-97-07 (вн. 07-07) 
Конкурс відбудеться 06 грудня 2021 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10, адмінбудинок  

№ 1, актовий зал
Учасникам конкурсу або уповноваженим особам мати при собі документ, що посвідчує особу.

повІдоМленнЯ про пІдозру
Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, 

що 17.11.2021 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 03.12.2020 за 
№22020210000000027 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, складено письмове повідомлення про підо-
зру, згідно з яким Пахоленко Валентин Вікторович, 17.04.1978 р.н., зареєстрований за 
адресою: м. Луганськ, квартал Комарова, буд. 3А, кв. 16, підозрюється в участі у теро-
ристичній організації «Луганська народна республіка», тобто у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України

повІсТка 
про виклик пахоленка в. в.

Громадянин України Пахоленко Валентин Вікторович, 17.04.1978 р.н., зареєстрова-
ний за адресою: м. Луганськ, квартал Комарова, буд. 3А, кв. 16.

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, 26 листопада 2021 ро-
ку о 12.00 год. Вам необхідно з’явитися в каб. № 303 слідчого відділу УСБУ в Терно-
пільській області до старшого слідчого в ОВС Цимбалюка Ігоря Івановича за адресою:  
м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 21, тел. (0352) 52-12-54, для участі у про-
веденні слідчих та процесуальних дій, зокрема для допиту як підозрюваного у кримі-
нальному провадженні №22020210000000027 від 03.12.2020, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі не прибуття на виклик слідчого без поваж-
них причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, настають наслідки, перед-
бачені ст. 139 КПК України.

Втрачене посвідчення громадянина, потерпілого від Чорнобильської 
катастрофи категорії 3 серії Б №221327 від 14.04.1994 р., видане Ки-
ївською облдержадміністрацією на ім’я Веркуніч Юрій Миколайович,  
вважати недійсним.

Посвідчення № 1155 від 04.02.2020 р., 

видане Секретаріатом Кабінету Міністрів України на ім’я 

Астаф’євої Юлії Володимирівни, вважати недійсним. 

Приватний нотаріус Антропов О. Ю.  

(м. Київ, б-р Вацлава Гавела, 6 літ. «з») запрошує спадкоємців  

померлої 19.05.2021 року петренчук Ілини олександрівни, 1931 р.н.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 10 листопада 2021 р. № 1207 
Київ

про утворення національного органу  
з питань протимінної діяльності

Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про протимінну діяль-
ність в Україні» Кабінет Міністрів України посТановлЯє:

1. Утворити Національний орган з питань протимінної діяльності у складі згідно 
з додатком.

2. Затвердити Положення про Національний орган з питань протимінної діяль-
ності, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 10 листопада 2021 р. № 1207

склад  
національного органу з питань протимінної діяльності

Міністр оборони, голова Національного органу 
Заступник Міністра оборони, перший заступник голови Національного органу
Заступник Міністра внутрішніх справ, заступник голови Національного органу
Заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 
Заступник Міністра освіти і науки 
Заступник Міністра охорони здоров’я 
Заступник Міністра соціальної політики
Заступник Міністра закордонних справ 
Перший заступник Голови ДСНС
Представник СБУ (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 листопада 2021 р. № 1207
полоЖеннЯ 

про національний орган з питань протимінної діяльності
1. Національний орган з питань протимінної діяльності (далі — Національний ор-

ган) — міжвідомчий допоміжний орган, який діє за колегіальним принципом під го-
ловуванням Міністра оборони, утворюється з метою координації діяльності мініс-
терств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцево-
го самоврядування, підприємств та організацій незалежно від форми власності (крім 
тих, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів ви-
конавчої влади), що залучаються до проведення заходів у сфері протимінної діяль-
ності.

2. Національний орган у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано 
Верховною Радою України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Національного органу є:
1) вжиття разом із центром соціально-гуманітарного реагування, центром гумані-

тарного розмінування, центром протимінної діяльності, центральними органами ви-
конавчої влади заходів до формування та забезпечення реалізації державної політи-
ки у сфері протимінної діяльності і виконання міжнародних зобов’язань України у за-
значеній сфері;

2) здійснення координації протимінної діяльності міністерствами, іншими орга-
нами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та операторами про-
тимінної діяльності;

3) організація розроблення та впровадження національних стандартів з протимін-
ної діяльності відповідно до міжнародних стандартів протимінної діяльності, правил 
та процедур щодо управління операціями у сфері протимінної діяльності;

4) надання рекомендацій щодо залучення відповідними суб’єктами протимінної 
діяльності операторів протимінної діяльності;

5) здійснення координації розроблення та впровадження стратегії, національної 
програми/державної цільової програми протимінної діяльності та відповідного плану 
заходів протимінної діяльності.

4. Національний орган відповідно до покладених на нього завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань протимінної діяль-

ності та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції стосовно розроблення законо-
давчих та інших нормативно-правових актів щодо удосконалення системи протимін-
ної діяльності за всіма її складовими;

2) погоджує напрями використання фінансових ресурсів, що надаються донора-
ми безпосередньо операторам протимінної діяльності (крім організацій, установ та 
підприємств, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бю-
джетних коштів) з метою виконання заходів протимінної діяльності на території Укра-
їни;

3) проводить аналіз ефективності виконання заходів, спрямованих на реалізацію 
державної політики у сфері протимінної діяльності;

4) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо підвищення ефективнос-
ті планування та виконання заходів за напрямами протимінної діяльності;

5) сприяє залученню міжнародної допомоги для розбудови потенціалу у сфері 
протимінної діяльності та виконання заходів у зазначеній сфері;

6) координує підготовку та узагальнює для передачі через МЗС звітів щодо ви-
конання Україною взятих міжнародних зобов’язань у сфері протимінної діяльності;

7) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо пріоритетів розвитку нау-
кової і науково-технічної діяльності у сфері протимінної діяльності;

8) розглядає та погоджує пропозиції щодо впровадження національних стандар-
тів з протимінної діяльності відповідно до міжнародних стандартів протимінної ді-
яльності;

9) забезпечує періодичне висвітлення у засобах масової інформації матеріалів про 
стан здійснення заходів протимінної діяльності за всіма її складовими;

10) сприяє організації та впровадженню заходів/програм з інформування про 
небезпеки від вибухонебезпечних предметів та навчання із запобігання ризикам, 
пов’язаним з вибухонебезпечними предметами;

11) сприяє проведенню заходів з надання допомоги постраждалим особам та 
здійсненню заходів щодо їх реабілітації.

5. Національний орган для забезпечення виконання покладених на нього завдань 
і функцій має право:

1) залучати до участі у своїй роботі представників міністерств та інших централь-
них органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, організацій, уста-
нов, міжнародних організацій, засобів масової інформації (за погодженням з їх ке-
рівниками), а також експертів, консультантів та представників громадськості (за зго-
дою);

2) отримувати у визначеному законодавством порядку від центральних та місце-
вих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, уста-
нов, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також грома-
дян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання по-
кладених на нього завдань.

6. Роботою Національного органу керує його голова, а за його відсутності — пер-
ший заступник голови або заступник голови.

Персональний склад Національного органу затверджує та вносить у разі потреби 
зміни до нього його голова.

Засідання Національного органу веде голова, а за його відсутності — перший за-
ступник голови або заступник голови.

7. Голова Національного органу:
1) очолює Національний орган та керує його діяльністю;
2) координує роботу членів Національного органу та розподіляє обов’язки між ни-

ми за відповідними напрямами щодо виконання покладених на нього завдань;
3) затверджує щорічний план засідань Національного органу;
4) скликає і проводить засідання Національного органу, вносить питання для роз-

гляду на його засіданнях, затверджує порядок денний засідання, протокол засідання 
та пропозиції і рекомендації Національного органу;

5) представляє Національний орган в органах державної влади та органах міс-
цевого самоврядування у відносинах з фізичними та юридичними особами в Украї-
ні та за кордоном;

6) ухвалює рішення про скликання та проведення засідань Національного органу;
7) залучає до роботи Національного органу спеціалістів, експертів, фахівців, пред-

ставників міжнародних організацій у сфері протимінної діяльності в Україні (за зго-
дою).

8. Формою роботи Національного органу є засідання, які проводяться відповідно 
до затвердженого головою Національного органу щорічного плану засідань, але не 
рідше ніж один раз на квартал.

Засідання Національного органу є правоможним, якщо на ньому присутні не мен-
ше двох третин загальної кількості членів.

Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання визначаються головою 
Національного органу та повідомляються учасникам засідання не пізніше ніж за 10 
днів до його проведення.

9. Позачергове засідання скликається протягом семи днів з дня прийняття голо-
вою Національного органу рішення про проведення такого засідання.

Позачергове засідання Національного органу проводиться в разі:
необхідності врегулювання невідкладних питань, пов’язаних із формуванням та 

реалізацією державної політики у сфері протимінної діяльності;
за вимогою одного із членів Національного органу.
10. Голова Національного органу може приймати рішення про проведення засі-

дання Національного органу в режимі відеоконференції з використанням відповід-
ного програмного забезпечення, зокрема через Інтернет. В онлайн-засіданні беруть 
участь члени Національного органу, а також інші особи, визначені головою.

11. На своїх засіданнях Національний орган розробляє і схвалює пропозиції та ре-
комендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції і рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало 
більш як половина присутніх на засіданні членів Національного органу.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 
Голова, члени Національного органу мають по одному голосу кожний.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання Національного ор-
гану, який підписується головуючим на засіданні та керівником секретаріату Націо-
нального органу і надсилається всім членам Національного органу та Кабінетові Мі-
ністрів України.

Член Національного органу, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може 
викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засі-
дання.

Пропозиції та рекомендації Національного органу можуть бути реалізовані шля-
хом ухвалення Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган ви-
конавчої влади відповідно до своєї компетенції.

12. Робочим органом Національного органу, що забезпечує підготовку, скликан-
ня та проведення засідань, а також контроль за виконанням його рішень, є секрета-
ріат Національного органу.

Функції секретаріату Національного органу виконує структурний підрозділ Міно-
борони.

Порядок здійснення координації діяльності центру протимінної діяльності, цен-
тру гуманітарного розмінування та центру соціально-гуманітарного реагування се-
кретаріатом Національного органу визначається Міноборони, МВС і Мінреінтеграції.

Для роботи секретаріату Національного органу щодо планування, практичної ор-
ганізації та координації здійснення заходів протимінної діяльності можуть залучати-
ся представники міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, організацій, установ, міжнародних організацій, операто-
рів протимінної діяльності, донорів (за погодженням з їх керівниками), а також екс-
перти, консультанти та представники громадськості (за згодою).

справа «дедеШ проТи україни» 
(CASE OF DEDESH v. UKRAINE)

(заява № 50705/13)

стислий виклад рішення від 14 січня 2021 року
У січні 2011 року Скадовський районний суд визнав заявника винним за об-

винуваченнями у вимаганні і вчинені хуліганства із застосуванням зброї та при-
значив покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з обчисленням 
цього строку з моменту набрання вироком законної сили. Заявник не оскаржу-
вав цей вирок і почав відбувати своє покарання з травня 2011 року. 

24 січня 2013 року Каланчакський районний суд (далі — Каланчакський суд) 
в іншій кримінальній справі визнав заявника винним у «незаконному придбанні 
та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту» та обрав йому покарання 
у виді позбавлення волі строком на один рік та вирішив, що покарання за-
явника слід розглядати як поглинуте більш суворим покаранням у виді по-
збавлення волі на строк три роки, обраним вироком від січня 2011 року. За-
явник не оскаржував цей вирок.

До набрання вироком законної сили Каланчакський суд за участю проку-
рора, але за відсутності заявника або його захисника провів два судових за-
сідання, на яких виніс постанови про внесення змін в резулютивну части-
ну вироку від 24 січня 2013 року, якими до строку відбуття заявником пока-
рання зараховувався лише певний період тримання заявника під вартою під 
час досудового слідства, у зв’язку з чим, строк відбуття заявником покаран-
ня змінювався. Заявник не оскаржував ці постанови, або вирок із внесени-
ми цими постановами змінами. 

У липні 2013 року Оріхівський районний суд задовольнив подання адмі-
ністрації установи виконання покарань про умовно-дострокове звільнення 
заявника та з огляду на те, що вироком від 24 січня 2013 року заявника бу-
ло засуджено за злочин, пов’язаний з незаконним обігом наркотичних засо-
бів, встановив щодо нього адміністративний нагляд строком один рік. Заяв-
ник не оскаржував цієї ухвали.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заяв-
ник скаржився за пунктом 1 та 5 статті 5 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод (далі — Конвенція) на незаконність триман-
ня його під вартою з 24 січня 2013 року до умовно-дострокового звільнен-
ня та на відсутність у нього забезпеченого правовою санкцією права на від-
шкодування у зв’язку з цим. Також заявник скаржився за пунктом 1 статті 
6 Конвенції на проведення за його відсутності та відсутності його захисника 
двох судових засідань, на яких були внесені зміни у вирок. Крім того, заяв-
ник скаржився за статтею 8 Конвенції на порушення його права на повагу до 
його приватного життя у зв’язку з адміністративним наглядом, встановле-
ним щодо нього після умовно-дострокового звільнення, а також за статтею 
2 Протоколу № 4 до Конвенції у зв’язку з тим, що адміністративний нагляд 
строком на один рік був порушенням його права на свободу пересування. 

Розглянувши скарги заявника за пунктом 1 та 5 статті 5 Конвенції Євро-
пейський суд дійшов висновку, що заявник не вичерпав усі національні за-
соби юридичного захисту, оскільки він не скористався доступною йому про-
цедурою апеляційного оскарження вироку від 24 січня 2013 року. Крім то-
го, Європейський суд зазначив, що право на відшкодування шкоди, гаран-
товане пунктом 5 статті 5 Конвенції, виникає лише при встановленні націо-
нальними органами влади або Конвенційними установами порушення одно-
го з пунктів статті 5 Конвенції. Скаргу заявника за пунктом 1 статті 5 Кон-
венції Європейський суд відхилив відповідно до пунктів 3 та 4 статті 35 Кон-
венції у зв’язку з невичерпанням національних засобів юридичного захисту, 
отже скарга заявника за пунктом 5 статті 5 Конвенції Європейським судом 
теж відхилена як несумісна з положеннями Конвенції за критерієм ratione 
materiae відповідно до підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції.

Щодо скарги заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції Європейський суд 
зауважив, що невикористання заявником доступної йому звичайної проце-
дури апеляційного оскарження розглядається як невичерпання ним націо-
нальних засобів юридичного захисту, та відхилив цю скаргу відповідно до 
пунктів 1 та 4 статті 35 Конвенції.

Розглянувши скаргу заявника за статтею 8 Конвенції Європейський суд 
зазначив, що обмеження, застосовані до заявника можуть у принципі бу-
ти необхідними в контексті боротьби з незаконним обігом наркотиків, од-
нак у справі заявника національні органи влади не навели жодного обґрун-
тування, окрім формального посилання на засудження заявника за «зло-
чин, пов’язаний з незаконним обігом наркотичних засобів», не проаналізу-
вали всі індивідуальні обставини справи заявника та не пояснили, чому в 
його справі обмеження, встановлені щодо нього, були необхідними. Євро-
пейський суд вказав, що втручання у право заявника на повагу до його при-
ватного життя не можна вважати таким, що ґрунтується на відповідних і до-
статніх підставах та не може розглядатися як «необхідне у демократичному 
суспільстві» і констатував порушення статті 8 Конвенції.

Щодо скарги заявника за статтею 2 Протоколу № 4 Конвенції Європей-
ський суд дійшов висновку, що він розглянув основне юридичне питання, 
порушене у цій заяві стосовно заходу адміністративного нагляду, і необ-
хідність у винесенні окремого рішення щодо прийнятності та суті цієї скар-
ги відсутні. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД
«1. Оголошує прийнятною скаргу за статтею 8 Конвенції;
2. Оголошує неприйнятними скарги за пунктами 1 та 5 статті 5 Конвенції, 

а також за пунктом 1 статті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції;
4. Постановляє, що немає необхідності розглядати прийнятність та суть 

скарги заявника за статтею 2 Протоколу № 4 до Конвенції;
5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заяв-

нику 1 200 (одну тисячу двісті) євро в якості відшкодування моральної шко-
ди та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватися; ця сума 
має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за кур-
сом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного роз-
рахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple 
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрально-
го банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсо-
ткові пункти;

6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції». 
Інформацію надано урядовим уповноваженим 
у справах європейського суду з прав людини
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оголошення

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

22 жовтня 2021 року 
повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні

Кримінальне провадження № 11-кп/824/329/2021

київський апеляційний суд
 __________________________________________

(найменування суду)

викликає Вас як обвинувачену на 07 грудня 2021 року на 16 год. 00 хв.

для участі в розгляді апеляційного провадження за апеляційною скаргою 
захисника Тімашова А. С. в інтересах Рижової І. В. на вирок Святошинсько-
го районного суду м. Києва від 11.07.2019 року, яким Рижову  І.В. визнано 
винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в ре-
дакції Законів № 1183-VII від 08 квітня 2014 року та № 1689-VII від 07 жов-
тня 2014 року).

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

суддя-доповідач: кияшко о. а. 
___________________________________________
                 (підпис, ініціали, прізвище)

кому: рижовій Ірині володимирівні
Місцезнаходження/місце проживання:
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2
Додатково просимо подати такі документи,
що посвідчують особу

повідомляємо, що ваша участь у апеляційно-
му розгляді не є обов’язковою, у разі небажання 
брати участь в апеляційному розгляді, прошу по-
відомити про це київський апеляційний суд.

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

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

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

оголошення про проведення конкурсу  
з відбору пропозицій щодо виконання робіт 

з перепланування будівлі

Державне підприємство Міністерства оборони 
України «Київське управління механізації і будівни-
цтва», яке є організатором конкурсу, повідомляє про 
проведення конкурсу з відбору пропозицій щодо  
ремонту адміністративної будівлі з проведенням  
перепланування під житло та влаштуванням  
мансардного поверху за адресою: місто Біла Церк-
ва, вул. Гайок, 4-А. Строк виконання робіт — до 12 
місяців. За довідковою інформацією звертатися за  
тел. (044) 566 85 93 або за електронною адресою: 
kymib@ukr.net. Конкурсна документація розміщена 
на сайті https://kymib.kiev.ua/.

У провадженні Галицького районного суду м. Львова у 
складі головуючого судді Фролової л. д. знаходиться кри-
мінальне провадження за обвинуваченням Світлик Галини 
Володимирівни, 25 липня 1969 року народження, у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5  
ст. 191, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призначе-
но на 30 листопада 2021 року о 15 годині 00 хвилин у при-
міщенні Галицького районного суду м. Львова, за адресою:  
м. Львів, вул. Чоловського, 2 (2 поверх, 12 кабінет).

Попереджаємо Світлик Галину Володимирівну, 25 липня 
1969 року народження, зареєстровану за адресою: м. Львів-
Рудне, вул. Л. Українки, 21, проживаючу за адресою: Львів-
ська обл., Городоцький р-н., с. Мшана, вул. Довбуша, 7, що у 
випадку Вашої неявки у судове засідання на вищевказану да-
ту та час, справу буде розглянуто у Вашій відсутності на під-
ставі наявних доказів у матеріалах справи.

повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

17.11.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродо-
нецького районного нотаріального округу Луганської 
обл. Глаговською О. В. була заведена спадкова спра-
ва після смерті лагутіної ніни василівни, 28.07.1947 
р.н., яка померла 02.10.2021 р., для встановлення 
кола спадкоємців, які бажають прийняти спадщи-
ну в тому числі, які були зареєстровані з померлою 
на день її смерті,та представників малолітніх, недієз-
датних спадкоємців, а також спадкоємців за запові-
том, всіх спадкоємців прошу з’явитися до Глаговської 
О. В., за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 
вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана 
ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину 
подавши заяву нотаріусу.

повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

17.11.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродо-
нецького районного нотаріального округу Луганської 
обл. Глаговською О. В. була заведена спадкова справа 
після смерті слободовської зінаїди Іванівни, 31.07.1939 
р.н., яка померла 29.07.2021 р., для встановлення 
кола спадкоємців, які бажають прийняти спадщи-
ну в тому числі, які були зареєстровані з померлою 
на день її смерті, та представників малолітніх, неді-
єздатних спадкоємців, а також спадкоємців за запові-
том, всіх спадкоємців прошу з’явитися до Глаговської 
О. В., за адресою: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, 
вул.Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана 
ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину 
подавши заяву нотаріусу.

повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

17.11.2021 року приватним нотаріусом Сєвєро-
донецького районного нотаріального округу Луган-
ської обл. Глаговською О. В. була заведена спадкова 
справа після смерті Яременка олексія Григоровича, 
13.03.1961 р.н., який помер 06.10.2021 р., для вста-
новлення кола спадкоємців, які бажають прийняти 
спадщину в тому числі, які були зареєстровані з по-
мерлим на день його смерті, та представників мало-
літніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоєм-
ців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися 
до Глаговської О. В., за адресою: Луганська обл., 
м.Сєвєродонецьк, вул.Менделєєва, 31/1, інакше 
спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, 
які прийняли спадщину подавши заяву нотаріусу.

повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

16.11.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродо-
нецького районного нотаріального округу Луганської 
обл. Глаговською О. В. була заведена спадкова спра-
ва після смерті савеляк юрія степановича, 27 черв-
ня 1953 р.н., який помер 14.02.2021 р., для встанов-
лення кола спадкоємців, які бажають прийняти спад-
щину в тому числі, які були зареєстровані з помер-
лим на день його смерті, та представників малоліт-
ніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоєм-
ців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися 
до приватного нотаріуса Глаговської О. В., за адре-
сою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул.Менде-
лєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКО-
НОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину подавши 
заяву нотаріусу.

Відповідно до прийнятого рішення зборами учас-
ників Товариства Протокол № 7 від  30.09.2021 р.,  
розпочато процедуру ліквідації юридичної осо-
би Товариства з обмеженою відповідальністю  
«аз-ІнвесТ» (код ЄДРПОУ 43073276). Ліквідатором 
Товариства призначено — учасника (директора) Ма-
нафова Аслана Іншалла Огли.

Дата внесення запису про прийняття рішення  про 
припинення юридичної особи:  Реєстраційний номер 
справи: 1000691100006043665 від 09.10.2021р.

Заяви та вимоги кредиторів приймаються до 
30.03.2022 року, у робочі дні за адресою знахо-
дження Товариства: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, буд. 
26, кв. 53, тел. (067)299-95-29, електронна адреса: 
tov43073276@ukr.net.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Кустову Ірину Вікторівну як обвинувачену на 10 год. 
15 хв. 2 грудня 2021 року у справі за обвинуваченням 
Кустової Ірини Віктрівни, 05.10.1962 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення (зло-
чину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в ре-
дакції Закону України № 1183-VІІ від 08.04.2014 «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України») 
за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

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

Суддя Федосєєв С. В.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Дмитрієва Тимофія Михайловича, 
29.01.1969 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Репіна, 4, кв. 42, м. Севастополь) 
у вчиненні кримінального правопорушення передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України у судове засідання, яке 
відбудеться 02 грудня 2021 року о 10 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
404, під головуванням судді кітова о. в.

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.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/333/2020 за обвинуваченням Куртлушає-
ва Мурата Ісмаіловича за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно 
Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 42016000000002761 від 07.10.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 02.12.2021 року о 10 год. 00 
хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 
каб. №604 (суддя Циктіч в. М.).

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

В провадженні Солом’янського районного суду 
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Моісеєнко Тетяни Іллівни, 06.03.1953 року на-
родження, обвинуваченої у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання ви-
кликається Моісеєнко Тетяна Іллівна, 06.03.1953 р. 
н., обвинувачена у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 02 грудня 2021 року о 15-40 год. в при-
міщенні Солом’янського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 4, під голо-
вуванням судді криворот о. о.

У разі неявки обвинуваченої, дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Аржанцева Ігоря Володимировича як обвинува-
ченого на 10 год. 00 хв. 2 грудня 2021 року у спра-
ві за обвинуваченням Аржанцева Ігоря Володимиро-
вича, 25.06.1962 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення (злочину) передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України  
№ 1183-VІІ від 08.04.2014 «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України») за адресою: м. Ки-
їв, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

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

Суддя Федосєєв С. В.

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Сича Максима Юрійовича, 21.01.1982 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Судак, вул. Сосновий бор, 1, кв. 4), у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 01 грудня 2021 року о 12 год. 
00 хв. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді колегаєвої с. в.

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

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/235/2020 за обвинуваченням Царьова О. А. 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 КК України. 

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 02 грудня 2021 
року о 13:00 годині 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 оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя П. Л. Слободянюк

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в підготовче засідання, яке відбудеться о 09 годині 
00 хвилин 29 листопада 2021 року в приміщенні су-
ду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 
№ 504 обвинувачену Губарєву Катерину Юріївну, 05 
липня 1983 року народження, в рамках криміналь-
ного провадження № 22014000000000242, внесено-
го до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 
липня 2014 року, за ознаками вчинення криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

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

Суддя Є. О. Мартинов

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

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

Суддя Оксана БІРСА

Дніпровський районний суд міста Киє-

ва викликає Вас, Чубабрія Вахтанга Автан-

діловича, як обвинуваченого на 10 год. 00 

хв. 30 листопада 2021 року у справі за об-

винуваченням Чубабрія Вахтанга Автан-

діловича, 05.02.1978 року народження, у 

вчиненні кримінального правопорушення 

(злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 

України за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 

5, каб. 204. 

Суддя І. О. Галига

до відома всіх зацікавлених осіб
У зв’язку із протиправним заволодінням персональними та біометричними дани-

ми осіб за документами: ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИ-
ЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК XXII-HO № 581860, бланку «ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ» 
ВВ 075806, паспортної картки «ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ» № 003277232, 
ідентифікаційного номера 2674900175 будь-які юридичні дії/правочини з використан-
ням вказаних даних заявляються та визнаються нікчемними та недійсними з момен-
ту вчинення до моменту їх письмового підтвердження з боку законного власника вка-
заних даних — дмитра олексійовича Голдобіна.

Заявлене може бути оскаржене в суді в 30-денний термін після публікації. За відсут-
ності оскаржень заявлене визнається беззаперечним фактом.

Офіційні запити на підтвердження юридичних дій/ правочинів надсилати за адре-
сою: м. Київ, поштове відділення 252040 (03040), Дмитру Олексійовичу Голдобіну, до 
запитання. 

Використання зазначених персональних даних, крім як для цілей заявленого, забо-
роняється. 

Колір тексту вважати фіолетовим.

повістка про виклик підозрюваного

На підставі ст. 133, 135 КПК України викликається підозрюваний Тулупов Євген 
Едуардович, 22.06.1985 р.н., зареєстрований за адресою: м. Харків, проспект Пере-
моги, буд. 61, кв. 102, на 26.11.2021 об 11 год. 00 хв. та 29.11.2021 об 11 год. 00 
хв., до старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Те-
риторіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Пол-
таві, Москаленка Олександра Олеговича, за адресою: вул. Євгена Котляра, 7, м. Хар-
ків (каб. № 9) для участі у допиті в якості підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 42016220750000176 від 12.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 408 КК України та проведенні інших слідчих (процесуальних) 
дій. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 138, 139 КПК 
України, у тому числі: можливість застосування приводу та здійснення спеціального 
досудового розслідування. 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Оголошення № 286/5/6187-НЕР
про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир

на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України
1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах пайо-

вої участі та на вторинному ринку в регіонах України;
2.2. міста і регіони України, де планувалось закупити квартири, та їх кіль-

кість:
лот 1 — м. Вінниця, до 30 квартир; лот 2 — м. Луцьк, до 30 квартир; лот 

3 — м. Дніпро, до 30 квартир; лот 4 — м. Ужгород, до 50 квартир; лот 5 —  
м. Житомир, до 30 квартир; лот 6 — м. Запоріжжя, до 30 квартир; лот 7 — 
м. Івано-Франківськ, до 30 квартир; лот 8 — м. Київ, до 100 квартир; лот 9 — 
м. Кропивницький, до 30 квартир; лот 10 — м. Львів, до 100 квартир; лот 11 
— м. Миколаїв, до 50 квартир; лот 12 — м. Одеса, до 100 квартир; лот 13 — 
м. Полтава, до 50 квартир; лот 14 — м. Рівне, до 30 квартир; лот 15 — м. Су-
ми, до 10 квартир; лот 16 — м. Тернопіль, до 30 квартир; лот 17 — м. Харків, 
до 100 квартир; лот 18 — м. Херсон, до 30 квартир; лот 19 — м. Хмельниць-
кий, до 30 квартир; лот 20 — м. Черкаси, до 30 квартир; лот 21 — м. Чернів-
ці, до 30 квартир; лот 22 — м. Чернігів, до 30 квартир; лот 23 — м. Ковель Во-
линської області, до 15 квартир; лот 24 — м. Коломия Івано-Франківської об-
ласті, до 15 квартир; лот 25 — м. Біла Церква Київської області, до 30 квар-
тир; лот 26 — м. Бровари Київської області, до 30 квартир; лот 27 — м. Біл-
город-Дністровський Одеської області, до 30 квартир; лот 28 — смт Таїрове, 
с. Крижанівка, с. Фонтанка, смт Авангард, смт Хлібодарське Одеської облас-
ті, до 30 квартир;

2.3. терміни передачі квартир та оформлення права власності на квартири 
за Державою Україна в особі Міністерства оборони України: на вторинному 
ринку — до 20.12.2021; на умовах пайової участі терміни передачі квартир — 
до 15.04.2022, оформлення права власності — до 30.04.2022.

3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. адреса вебсайту, на якому Замовником розміщується інформація про 

конкурс: www.mil.gov.ua, розділ «Державні закупівлі» — Конкурсна комісія з 
відбору пропозицій щодо закупівлі квартир;

3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкур-
су, опублікованого в засобах масової інформації: № 286/5/5780-НЕР у газеті 
«Урядовий кур’єр» від 30.10.2021 № 209 (7077).

4. Результат проведення конкурсу:
4.1. дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу кон-

курсну пропозицію: 19.11.2021;
4.2. конкурс відмінено за лотами:
4.2.1. лот 1 — м. Вінниця, до 30 квартир; лот 3 — м. Дніпро, до 30 квартир; 

лот 5 — м. Житомир, до 30 квартир; лот 6 — м. Запоріжжя, до 30 квартир; 
лот 9 — м. Кропивницький, до 30 квартир; лот 10 — м. Львів, до 100 квартир; 
лот 11 — м. Миколаїв, до 50 квартир; лот 13 — м. Полтава, до 50 квартир; 
лот 15 — м. Суми, до 10 квартир; лот 16 — м. Тернопіль, до 30 квартир; лот 
17 — м. Харків, до 100 квартир; лот 18 — м. Херсон, до 30 квартир; лот 19 — 
м. Хмельницький, до 30 квартир; лот 20 — м. Черкаси, до 30 квартир; лот 25 
— м. Біла Церква Київської області, до 30 квартир; лот 26 — м. Бровари Ки-
ївської області, до 30 квартир; лот 27 — м. Білгород-Дністровський Одеської 
області, до 30 квартир; лот 28 — смт Таїрове, с. Крижанівка, с. Фонтанка, смт 
Авангард, смт Хлібодарське Одеської області, до 30 квартир — оскільки по-
дано для участі у конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;

4.2.2. лот 8 — м. Київ, до 100 квартир; лот 14 — м. Рівне, до 30 квартир; 
лот 21 — м. Чернівці, до 30 квартир; лот 22 — м. Чернігів, до 30 квартир —  у 
зв’язку з відхиленням усіх конкурсних пропозицій;

4.2.3. лот 2 — м. Луцьк, до 30 квартир; лот 4 — м. Ужгород, до 50 квар-
тир — у зв’язку з допущенням до оцінки конкурсних пропозицій менше ніж 
двох учасників.

5. Інформація про переможців конкурсу:
Лот 7 — м. Івано-Франківськ, до 30 квартир:
Пропозиція 7.7. АТ «ЗНВКІФ «АЛЬКОР», предмет закупівлі: 16 квартир, з 

них: у м. Івано-Франківськ, вул. Хіміків, буд. 28, корпус 2, корпус 3, корпус 4 
— 5 квартир, у с. Угорники Івано-Франківського району Івано-Франківської 
області, вул. Сеченова, буд. 129А, корпус 10, корпус 16, корпус 17, корпус 18 
— 11 квартир;

Пропозиція 5.7. ФО Вербовська Уляна Іванівна, предмет закупівлі: 1 квар-
тира у м. Івано-Франківськ, вул. Хіміків, буд. 28, корпус 2;

Пропозиція 6.7. ФО Лунів Юрій Васильович, предмет закупівлі: 1 квартира 
у м. Івано-Франківськ, вул. Хіміків, буд. 28, корпус 2.

Лот 12 — м. Одеса, до 100 квартир:
Пропозиція 9.12. ТОВ «УКРСПЕЦПРОЕКТ», предмет закупівлі: 5 квартир у м. 

Одеса, вул. М. Грушевського, буд. № 39/2, корп. 1;
Пропозиція 12.12. ФО Сторожук Дмитро Іванович, предмет закупівлі: 1 

квартира у м. Одеса, вул. Висоцького, буд. № 13.
Пропозиція 11.12. ФО Скляров Валерій Юрійович, предмет закупівлі: 1 

квартира у м. Одеса, вул. Висоцького, буд. № 23А;
Лот 23 — м. Ковель Волинської області, до 15 квартир:
Пропозиція 2.23. ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536», предмет закупівлі: 6 

квартир у м. Ковель Волинської області, вул. 40 років Перемоги, буд. 4В.
Лот 24 — м. Коломия Івано-Франківської області, до 15 квартир:
Пропозиція 23.24. ПВКП «Житлобуд», предмет закупівлі: 15 квартир у  

м. Коломия Івано-Франківської області, вул. Б. Хмельницького, буд. 141 (ІІ 
черга будівництва).

Учасникам Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ВЕМА КІДС»
Чумакову Артему Васильовичу
Васильєву Денису Анатолійовичу
Гуральчуку Глібу Ярославовичу

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про скликання Позачергових загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ВЕМА КІДС»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕМА 
КІДС» (далі — «Товариство»), (Юридична адреса: вул. Велика 
Васильківська, 114, м. Київ, 03150; Фактична адреса: вул. Стель-
маха, 9А/В, м. Ірпінь, Бучанський р-н, Київська обл., 08205; Код 
ЄДРПОУ 39831287), керуючись ч. 5 ст. 61 Закону України «Про 
господарські товариства», п. 10.7 Статуту Товариства, цим 

повідомляє учасників Товариства про проведення  
Позачергових загальних зборів учасників
24.12.2021 р. о 11 год. 00 хв. за адресою:  
вул. Велика Васильківська, 114, м. Київ.

Перелік питань, що виноситься на голосування позачергових 
Загальних Зборах учасників Товариства  

(ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1.  Про обрання Голови Загальних зборів та надання йому по-

вноважень.
2. Про укладення Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕ-
ДИТ», код в ЄДРПОУ 25292831 (далі — ТОВ «ФК «ПФБ КРЕ-
ДИТ»), Генерального договору фінансового кредиту, надання 
згоди на вчинення правочину та повноважень на його підписан-
ня.

3. Про укладення Товариством з ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» до-
говору фінансового кредиту до Генерального договору фінансо-
вого кредиту, надання згоди на вчинення правочину та повнова-
жень на його підписання.

4. Про звернення до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ПЕРЛИНА РЕГІОНУ» (код ЄДРПОУ 33189873) із 
проханням виступити майновим поручителем за Генеральним 
договором фінансового кредиту.

5. Про звернення до Чумакова Артема Васильовича із прохан-
ням виступити фінансовим поручителем за Генеральним догово-
ром фінансового кредиту.

6. Інші питання, пов’язані з поточною діяльністю Товариства.
Реєстрація учасників проводитиметься з 10:00 години до 

11:00 години за місцем проведення Позачергових загальних збо-
рів учасників Товариства. 

Для участі у Позачергових загальних зборах учасникам та їх 
уповноваженим представникам мати при собі документ, що по-
свідчує особу (паспорт громадянина України). Для уповноваже-
них осіб додатково мати при собі довіреність, оформлену згідно 
з вимогами діючого законодавства. 

Учасники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними 
з порядком денним позачергових загальних зборів учасників То-
вариства, починаючи з дня отримання повідомлення, включаю-
чи день проведення зборів, за адресою: вул. Стельмаха, 9А, оф. 
403, м. Ірпінь, Бучанський р-н, Київська обл. або вул. Велика Ва-
сильківська, 114, м. Київ., у робочі дні з 09:00 год. до 17:00 год. 

В день проведення Позачергових загальних зборів учасни-
ків Товариства ознайомлення з документами, пов’язаними з по-
рядком денним проведення позачергових загальних зборів учас-
ників відбуватиметься за місцем їх проведення до 11 години 00 
хвилин.

Макарівська селищна рада повідомляє Данильченка Костян-
тина Григоровича,1968 р.н., що 26.11.2021 о 10:00 відбудеться 
комісія з питань захисту прав дитини (смт Макарів, Київська обл, 
вул. Д. Ростовського, 30) про позбавлення батьківських прав. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення  

спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Жи-

томира від 20.10.2021 (унікальний номер судової справи в Єди-
ному реєстрі судових рішень №295/13261/21) надано дозвіл 
на здійснення спеціального досудового розслідування стосов-
но Щетініна Дмитра Сергійовича у кримінальному провадженні 
№42020061020000093 від 15.07.2020.

Розшукуються всі можливі спадкоємці громадянина 
БОНДАРЕНКА ВІКТОРА ГЕОРГІЙОВИЧА, 

16 червня 1936 року народження, 
померлого 11 травня 2021 року в місті Бердянськ Запорізької об-
ласті, з метою з’ясування підстав для закликання їх до спадкування. 
Спадкоємців прошу звернутися у двотижневий строк з дня публіка-
ції цього оголошення до приміщення, що є робочим місцем приват-
ного нотаріуса Бердянського районного нотаріального округу Запо-
різької області Каменєвої-Тинів Н.В. за адресою: 71118, Запорізька 
область, Бердянський район, місто Бердянськ, вулиця Університет-
ська, 14 / пр. Праці, 39, офіс 5. Тел. (06153) 3-33-43, (066)081-10-15.

Львівський апеляційний суд повідомляє, що розгляд апеля-
ційної скарги прокурора Бойка О.В. на вирок Залізничного ра-
йонного суду м. Львова від 30 серпня 2021 року у криміналь-
ному провадженні про обвинувачення Буряка С.Р., Прохоро-
ва О.Г., Щелчкова О.Є. за ч. 2 ст. 186 КК України призначе-
но до розгляду у Львівському апеляційному суді (за адресою:  
м. Львів, пл. Соборна, 7) на 10:30 год., 08.12.2021 року.

Суддя Ігор Стельмах

Представництво фірми «A.I.K. — АГРІКАЛЧУРЕЛ ІНТЕРНЕШНЛ КОМ-
ПАНІ ЛТД.» (код ЄДРПОУ 21692976) повідомляє, що Рішенням Дирек-
торів компанії «A.I.K. — AGRICULTURAL INTERNATIONAL KOMPANY 
LTD.» (Невіс) прийняте рішення про припинення діяльності представ-
ництва юридичної особи іноземної держави в Україні в результаті лік-
відації. Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі протя-
гом двох місяців  з дня оприлюднення повідомлення про Рішення Ди-
ректорів щодо ліквідації Представництва на порталі електронних сер-
вісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України. Пись-
мові вимоги приймаються за адресою: 04085, Україна, м. Київ, вул. 
Лук’янівська, 1-А.

Доводимо до Вашого відома, що єдиним акціонером BRASTA 
TRADING LTD. (БРАСТА ТРЕЙДІНГ ЛТД.) реєстраційний номер  
Reg.No.89297 юридична адреса —Траст Компані Комплекс, Ажелтейк 
Роуд, Ажелтейк Айленд, Маджуро, Республіка Маршалові Острови 
МН96960 (надалі — «Компанія»), прийнято рішення щодо добровіль-
ної ліквідації Компанії від 05.11.2021 року відповідно до параграфів 
67 та 102(2) Закону про Господарські корпорації Маршалових остро-
вів, та на виконання норм п.14 підрозділу 1 розділі XX «Перехідні по-
ложення» Податкового кодексу України, із урахуванням роз’яснень, 
викладених у Наказі Міністерства фінансів України від 14.05.2021  
№ 265.

Згідно із рішенням єдиного акціонера від 05.11.2021 року Ліквіда-
тором призначений Ошгер Мішель, громадянина Швейцарії, паспорт 
Х3925560, юридична адреса Андлауерштрасе 10, 4132 Мутенц, Швей-
царія. Ліквідатор приймає вимоги кредиторів протягом 21 (двадця-
ти одного) дня із дати публікації цього оголошення у газеті «Урядо-
вий Кур’єр».

Особи, що мають відповідні права та/або повноваження, можуть 
ознайомитися із документами щодо ліквідації Компанії, звернувшись 
до Ліквідатора у встановлені строки та у встановленому порядку.

До уваги всіх зацікавлених осіб!
Доводимо до Вашого відома, що єдиним акціонером «ЄвроЛС Лімі-

тед» (EuroLC Limited), реєстраційний номер 1840312, юридична адре-
са — Крейгмуір Чемберс, Род-Таун, Тортола VG1110, Британські Вір-
гінські Острови (надалі — «Компанія»), прийнято рішення щодо до-
бровільної ліквідації Компанії від 15.11.2021 року відповідно до розді-
лу 198(1)(b) Закону БВО про господарські компанії, 2004 та на вико-
нання норм п.14 підрозділу 1 розділі XX «Перехідні положення» По-
даткового кодексу України, із урахуванням роз’яснень, викладених у 
Наказі Міністерства фінансів України від 14.05.2021 №265.

Згідно із рішенням єдиного акціонера від 15.11.2021 року Лікві-
датором призначено громадянина БВО Найджела Массікота (Nigel 
Massicot). Ліквідатор приймає вимоги кредиторів протягом 21 (два-
дцяти одного) дня із дати публікації цього оголошення за адресою: 
Sage Corporate Consultants Limited, Skelton Baylot, Road Town, Tortola 
VG1110, British Virgin Islands.

Особи, що мають відповідні права та/або повноваження, можуть 
ознайомитися із документами щодо ліквідації Компанії, звернувшись 
до Ліквідатора у встановлені строки та у встановленому порядку.
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