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Як приборкати агресивні 
апетити Кремля 

ПАКЕТ ПРОТИДІЇ. Останнім часом тональність сигналів 
міжнародної спільноти у бік Кремля стала значно жорсткішою. 
Європейський Союз, НАТО, США, Канада, Велика Британія, 
Франція, Німеччина, Швеція, країни Балтії, Польща підтрима
ли Україну та застерегли Росію від ескалації. У деяких світових 
столицях розробляють конкретні економічні й політичні захо
ди, здатні зробити боляче російській економіці та гаманцям ро
сійських багатіїв. Україна паралельно отримує нове посилення 
обороноздатності, нове озброєння для нашої армії. 

«У допомогу входить постачання озброєнь і військової тех
ніки, обладнання, боєприпасів, кораблів, зокрема катерів типу 
«Айленд», човнів і запчастини до них, багатоцільових легкових 
автомобілів високої прохідності, протитанкових ракетних комп
лексів, засобів контрснайперської боротьби, розвідки, радіо
електронної боротьби, приладів нічного бачення, оптичних за
собів, засобів зв’язку, медичного майна, боєприпасів до стрі
лецької зброї різних калібрів. Усе це спрямовано на оборону 
України», — повідомив міністр закордонних справ Дмитро Ку
леба під час онлайнбрифінгу.

ДЖО БАЙДЕН:

ЦИФРА ДНЯ

130 000 000
доларів становить цьогорічна 

матеріально-технічна допомога 
США, спрямована на підвищення 

обороноздатності України 

«Український народ 
подолав жах Голодомору, 

продемонструвавши 
свій дух і стійкість, 
і зрештою створив 

вільне й демократичне 
суспільство».

Небо має бути 
доступнішим для 
наших громадян

ІМІДЖ І ПРЕСТИЖ. Розпочато створення нової державної 
авіакомпанії, яку названо «Українські національні авіалінії»
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МІСЦЕВА ВЛАДА

У  коаліційній угоді 
нового уряду ФРН 
знайшлося місце 
й для згадки про 
нашу країну

ГЕОПОЛІТИКА

Як змінилося життя 
громади Умані та про плани 
на майбутнє «Урядовому 
кур’єру» розповідає міський 
голова Ірина Плетньова 

ЦИТАТА ДНЯ
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ДОКУМЕНТИ

Постанова КМУ «Деякі питання функціонування 
Національного реєстру донорів крові та 
компонентів крові, а також осіб, яким 
заборонено виконувати донорську функцію,  
в електронній системі охорони здоров’я»
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Утомлені неправдою
МОВА НЕНАВИСТІ. Жителі окупованих територій Донбасу, які довго вірили російській 
пропаганді, тепер називають себе обдуреними і потерпілими 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

Колись давно київський князь 
Святослав, готуючи похід 

проти ворогів чи недругів, як і 
належить чесному воїнові, від-

крито попереджав про свої на-
міри: «Іду на ви!» А ось сучасний 
кремлівський геополітик, у яко-
го руки тягнуться до сусідніх те-
риторій, лукаво мимрить щось 
на кшталт: «Іхтамнєт». Так було 
під час анексії Криму, те саме він 

белькотів, окупувавши «тракто-
ристами і комбайнерами» части-
ни території Донбасу. І хоч відто-
ді вислів лідера Кремля став ме-
мом і синонімом незграбної, не-
оковирної й підлої брехні, в РФ 
він нині дороговказ пропаган-

дистам і навіть невід’ємний еле-
мент державної стратегії. Тому 
в РФ навідріз відмовляються ви-
знати збільшення скупчення ро-
сійських збройних підрозділів та 
військової техніки поблизу дер-
жавного кордону України відра-

зу на кількох напрямках. Міжна-
родні експерти, маючи очевид-
ні підтвердження цієї активнос-
ті, навіть називають приблизну 
кількість путінських воя-
ків: від 95 до 112 тисяч осіб. 
І що? 

Президент США про прихильність до нашого народу 
й непохитну підтримку суверенітету й територіальної 
цілісності України

Меморандум про взаєморозуміння між Мінінфраструктури та Airbus щодо національного авіаперевізника підписали 
профільний міністр Олександр Кубраков (ліворуч) і віцепрезидент Airbus у Європі та Центральній Азії Кімон 
Сотіропулос 
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документи
Структура та порядок роботи функціональних облікових підсистем Єдиної ін-

формаційно-телекомунікаційної системи системи управління державними фі-
нансами визначаються положеннями про такі підсистеми, що розробляються 
суб’єктами Єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи системи управлін-
ня державними фінансами та затверджуються в установленому законодавством 
порядку з урахуванням розробленого та затвердженого Мінфіном положення про 
Єдину інформаційно-телекомунікаційну систему системи управління державними 
фінансами.

Формування звітності та аналіз даних планується реалізувати саме на рівні єди-
ного міжвідомчого сховища даних.

З метою забезпечення оперативного відновлення інформації у разі виникнен-
ня аварійної ситуації з неможливістю доступу до інформації у будь-якому сегмен-
ті Єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи системи управління держав-
ними фінансами за окремим регламентом, розробленим Мінфіном, застосовуєть-
ся вузол аварійного відновлення.

При цьому період, протягом якого система може залишатися недоступною в ра-
зі аварії, не повинен перевищувати 15 хвилин.

Передбачається, що основним інструментом безпеки даних у Єдиній інформа-
ційно-телекомунікаційній системі системи управління державними фінансами ста-
не галузевий центр управління кібербезпекою для Мінфіну, Казначейства, ДПС, 
Держмитслужби, Держаудитслужби та Держфінмоніторингу, а також установ та 
організацій, що належать до сфери управління Мінфіну.

Метою центру управління кібербезпекою є виявлення інцидентів, обмін інфор-
мацією про інциденти з іншими організаціями (в тому числі з галузевими центрами 
кібербезпеки за кордоном), інформування Мінфіну, Казначейства, ДПС, Держмит-
служби, Держаудитслужби та Держфінмоніторингу про нові загрози та види атак, 
проведення аналізу інцидентів; надання допомоги в реагуванні, здійснення моніто-
рингу подій безпеки та управління відповідними технічними засобами.

З огляду на необхідність застосування світових практик ІТ-безпеки, здійснен-
ня моніторингу міжнародних рекомендацій з безпеки, автоматично та безперерв-
но проводитиметься тестування стану кібербезпеки, щоб переконатися, що ком-
поненти з відкритим вихідним кодом, які використовуватимуться у мобільних за-
стосунках, прикладному програмному забезпеченні Єдиної інформаційно-телеко-
мунікаційної системи системи управління державними фінансами, не мають враз-
ливостей.

Метою розроблення політик безпеки є:
забезпечення рівня інформаційної безпеки в Єдиній інформаційно-телекомуні-

каційній системі системи управління державними фінансами, що відповідає норма-
тивно-правовим актам у цій сфері;

обґрунтування доцільності вибору заходів щодо захисту інформації;
розроблення регламенту створення, придбання, застосування сертифікованих 

програмно-апаратних засобів забезпечення технологічних процесів суб’єктів Єди-
ної інформаційно-телекомунікаційної системи системи управління державними фі-
нансами;

забезпечення інформаційної безпеки у кожному з об’єктів інформаційної діяль-
ності;

розроблення та затвердження планів реагування та відновлення функціонуван-
ня систем після аварійних ситуацій для всіх функціональних областей з метою за-
безпечення безперервності їх роботи;

впровадження системи управління інформаційною безпекою та подіями інфор-
маційної безпеки (SIEM);

забезпечення відповідності комплексної системи захисту інформації норматив-
но-правовим актам у сфері захисту інформації.

З метою забезпечення контрольованого та гарантованого обміну інформацією 
між системами, виконання обробки транзакцій у режимі он-лайн між різними еле-
ментами системи управління державними фінансами планується застосування ме-
ханізму інформаційної взаємодії, у тому числі з використанням системи електро-
нної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» та інте-
грованої системи електронної ідентифікації (id.gov.ua). 

Одним із принципів впровадження нових ІТ-інструментів є відкритість та прозо-
рість, що передбачає забезпечення доступу до публічної інформації, а також ста-
тистичної звітності, що формується у процесі функціонування ІТ-систем системи 
управління державними фінансами у вигляді відкритих даних та публічних аналі-
тичних інструментів, яка при цьому не містить комерційної та/або державної таєм-
ниці чи інших даних.

З метою постійного вдосконалення процесу цифрового розвитку системи 
управління державними фінансами доцільним є запровадження отримання інфор-
мації від кінцевих користувачів (зворотного зв’язку) щодо доступності та якості 
електронних сервісів. Для отримання такої інформації можуть використовуватися 
засоби електронного зв’язку. 

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії
Реалізація цієї Стратегії не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з 

державного та/або місцевих бюджетів.
Фінансове забезпечення реалізації цієї Стратегії здійснюється за рахунок ко-

штів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік органам державної 
влади, відповідальним за виконання заходів, міжнародної технічної допомоги та ін-
ших джерел, не заборонених законодавством.

Координація, моніторинг та оцінка стану реалізації Стратегії
Завданнями моніторингу реалізації цієї Стратегії є:
збір, систематизація та узагальнення інформації про процес цифрової транс-

формації системи управління державними фінансами;

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

проведення оцінки ступеня досягнення запланованих цілей і ключових показ-
ників ефективності;

проведення оцінки впливу внутрішніх та зовнішніх умов на досягнення цілей 
Стратегії;

оцінка відповідності планових і фактичних строків здійснення заходів із циф-
рової трансформації системи управління державними фінансами, планових і фак-
тичних результатів реалізації цієї Стратегії та оцінка ресурсів, витрачених для її ре-
алізації.

Зовнішній моніторинг реалізації цієї Стратегії, в тому числі у частині досягнен-
ня ключових показників ефективності, здійснюється Мінфіном разом з Мінциф-
ри щороку.

Внутрішній моніторинг реалізації цієї Стратегії здійснюється заступником Міні-
стра фінансів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифрові-
зації та Комітетом з управління інформаційними технологіями у системі управлін-
ня державними фінансами.

Результати здійснення такого моніторингу дадуть змогу розробити пропозиції 
щодо підвищення ефективності проведення заходів у рамках цієї Стратегії.

За результатами моніторингу реалізації цієї Стратегії за необхідності вживають-
ся заходи до коригування цієї Стратегії для досягнення показників цифрової транс-
формації системи управління державними фінансами.

Із планом заходів з реалізації Стратегії, затвердженим розпорядженням уряду, 
можна ознайомитись на сайті «УК».

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 17 листопада 2021 р. № 1467-р
ПЕРЕЛІК 

розпоряджень Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 594 «Про 

схвалення Концепції з ІТ-централізації в системі управління державними фінансами» 
(Офіційний вісник України, 2019 р., № 62, ст. 2158). 

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1398 «Про 
внесення зміни до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 
2019 р. № 594» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 3, ст. 169).

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 215 «Про 
внесення змін до Концепції з ІТ-централізації у системі управління державними фі-
нансами» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 900).

4. Пункт 13 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 795 (Офіційний вісник 
України, 2020 р., № 75, ст. 2362).

 

СПРАВА «ЗАСЛОНОВ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF ZASLONOV v. UKRAINE)
(заяви № 4587/20 та № 47262/20)

Стислий виклад рішення від 14 червня 2021 року
Заявник тримався під вартою у Державній установі «Дніпровська установа вико-

нання покарань (№ 4)».
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-

жився за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі — Конвенція) на неналежні умови тримання його під вартою та відсутність 
у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. Заявник та-
кож висував інші скарги за положеннями Конвенції.

Розглянувши скарги заявника, Європейський суд нагадав, що під час встановлен-
ня, чи є умови тримання такими, «що принижують гідність» у розумінні статті 3 Кон-
венції, серйозний брак простору у в’язничних камерах вважається дуже впливовим 
чинником та може становити порушення як сам собою, так і в сукупності з іншими 
недоліками. Посилаючись на свою попередню практику, Європейський суд дійшов 
висновку, що умови тримання заявника під вартою були неналежними і у нього не 
було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з його скаргами, та констату-
вав порушення статей 3 та 13 Конвенції.

Щодо інших скарг заявника Європейський суд, посилаючись на свою попередню 
практику у справах проти України, дійшов висновку про порушення пункту 3 статті 5 
Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю тримання заявника під вартою під час до-
судового розслідування; пункту 5 статті 5 Конвенції у зв’язку з відсутністю або надан-
ням неналежного відшкодування у зв’язку з надмірною тривалістю тримання заявни-
ка під вартою під час досудового розслідування; пункту 1 статті 6 Конвенції у зв’язку 
з надмірною тривалістю кримінального провадження щодо заявника.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення статей 3 та 13 Конвенції у 

зв’язку з неналежними умовами тримання під вартою та відсутністю ефективного за-
собу юридичного захисту у зв’язку з цим;

4. Постановляє, що було порушено Конвенцію у зв’язку з іншими скаргами, пода-
ними відповідно до усталеної практики Суду (див. таблицю у додатку);

єВРОПЕйСьКИй СУд З ПРАВ ЛюдИНИ ТА УКРАЇНА

5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику суми, 

зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту 
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

СПРАВА «БЕРЛІЗЕВ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF BERLIZEV v. UKRAINE)

(Заява № 43571/12)

Стислий виклад рішення від 08 липня 2021 року
У квітні 2010 року щодо заявника було порушено кримінальну справу за фактом 

вимагання хабара від директора приватного підприємства (далі — директор). Пра-
цівники міліції надали директору декілька банкнот, позначених люмінесцентною ре-
човиною, для передачі заявнику як хабара, та здійснили відеозапис цієї слідчої дії. 

У грудні 2010 року Тернопільський міськрайонний суд визнав заявника винним в 
одержанні хабара та обрав йому покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять ро-
ків. Зокрема, суд посилався на показання, надані директором під час судового роз-
гляду, показання працівників міліції та понятих, які зазначили, що на одному з паль-
ців заявника була люмінесцентна речовина, та на висновок експерта. Суд також по-
силався на інші докази, у тому числі протокол огляду кабінету заявника та відеоза-
пис, зроблений під час його розмови з директором.  

Апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції. Заявник подав ка-
саційну скаргу, в якій, зокрема, стверджував, що відеозйомка негласної слідчої дії 
проводилася незаконно, оскільки не була санкціонована судом. Суд касаційної ін-
станції залишив вирок заявника без змін.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі 
— Конвенція), що негласна відеозйомка його розмови з директором порушила його 
право на повагу до приватного життя, а також за статтями 6 та 13 Конвенції, що йо-
го визнали винним в результаті провокації працівників міліції; його вирок ґрунтував-
ся на незаконно отриманому доказі під час проведення працівниками міліції неглас-
ної слідчої дії, а його важливий та доречний аргумент стосовно недопустимості цього 
доказу не був належним чином розглянутий на національному рівні. 

Розглядаючи скаргу заявника за статтею 8 Конвенції, Європейський суд вказав, 
що згідно з вимогами діючих на той момент норм національного законодавства, ві-
деозйомка негласної слідчої дії щодо заявника мала бути санкціонована рішенням 
суду. Проте у цій справі такий попередній судовий дозвіл працівники міліції не отри-
мували. У зв’язку з цим Європейський суд констатував порушення статті 8 Конвенції.

Розглянувши іншу скаргу заявника, Європейський суд зазначив, що вважає не-
послідовним заперечення заявником вчинення злочину та одночасне висунення ним 
скарги, що його спровокували вчинити його. Заперечення своєї причетності до зло-
чину перешкодило заявнику висунути обґрунтовану скаргу на «таємного агента» 
(agent provocateur). З огляду на це Європейський суд відхилив скаргу заявника як 
явно необґрунтовану за підпунктом «а» пункту 3 та пунктом 4 статті 35 Конвенції.

Щодо скарги заявника на використання незаконного доказу, Європейський суд 
зазначив, що спірний доказ не був єдиним доказом, і суди посилалися на інші мате-
ріали, у тому числі показання свідків, висновки експертів і речові докази. Також Єв-
ропейський суд вказав, що заявник не оскаржував достовірність та точність спірного 
доказу та не заперечував проти його використання у кримінальному провадженні у 
судах першої та апеляційної інстанцій. Наведений із такою запізнілою та обмеженою 
аргументацією, все ж був розглянутий касаційним судом у своєму рішенні в межах 
компетенції згідно з відповідною законодавчою базою та відхилений як незначний. 
Європейський суд вказав, що обґрунтування касаційного суду було свавільним або 
явно недостатнім з огляду на обставини цієї справи та процесуальну поведінку заяв-
ника. Європейський суд відхилив цю скаргу як явно необґрунтовану згідно з підпунк-
том «а» пункту 3 та пунктом 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує скаргу за статтею 8 Конвенції прийнятною, а решту скарг у заяві — 

неприйнятними;
2. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції;
3. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного 

відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції держава-відповідач повинна сплатити за-
явнику такі суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відпо-
відача за курсом на день здійснення платежу:

(i) 4 500 (чотири тисячі п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що 
може нараховуватися, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 1 500 (одна тисяча п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що мо-
же нараховуватися заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат; 

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах європейського суду з прав людини

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

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання
Обвинувачений Мальгін Валерій Вікторович, 08.05.1969 року народження, по кримінальній справі № 417/3731/17-к 

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 
КПК України викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 09 груд-
ня 2021 року о 13 годині 00 хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: вул. Лу-
ганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, для участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Виклик до суду
Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 13 листопада 2018 року прийнято до провадження обвинувальний 

акт, внесений до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 22016130000000035 відносно Святишенка Юрія Вячес-
лавовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Святишенко Юрій Вячеславович у судове засідання, яке відкладено на 09 грудня 2021 
року о 15 годині 30 хвилин по справі № 408/3583/16-к та відбудеться у приміщенні суду за адресою: вул Луганська, буд. 30, смт Бі-
ловодськ, Луганська область.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вважається повідомлений про дату, час та місце слухання справи.
Наслідки неявки передбачені ст.323 КПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Виклик до суду
Обвинувачений Пасканий Віктор Петрович, 02.07.1970 року народження, по криміналь-

ній справі № 686/34078/19-к у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 09 груд-
ня 2021 року о 13 годині 30 хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Луганської 
області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, для участі в су-
довому засіданні в якості обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Виклик до суду
Обвинувачений Сухачов Андрій Валерійович, 06.07.1976 року народження, по кримінальній 

справі № 408/4537/17-к у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 109 ч. 1,  
ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликаєть-
ся в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 09 грудня 
2021 року о 14 годині 30 хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Луганської облас-
ті за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, для участі в судовому засі-
данні в якості обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

У провадженні Першої Харківської 
міської державної нотаріальної 

контори знаходиться справа після 
померлої 04 січня 2018 року 

Журавльової Марфи Михайлівни. 
Запрошуємо зацікавлених осіб 
протягом місяця від публікації 

звернутися за адресою: 
м. Харків, м-н Конституції, 1, 

Палац праці, 7-й  під’їзд.

Повістка про виклик на судовий розгляд справи  
за відсутністю обвинуваченого у порядку спеціального 

судового провадження 
Обвинувачений Черкашин Сергій Віталійович, 11.04.1986 року наро-

дження, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Димитрова, 
23, кв.97, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідомляєть-
ся про те, що 21.08.2019 року Херсонським міським судом Херсонської 
області по кримінальному провадженню № 22015230000000031 за об-
винуваченням Черкашина Сергія Віталійовича за ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни постановлена ухвала про здійснення розгляду справи за відсутніс-
тю обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціального судового про-
вадження. 

Також Черкашин С. В. повідомляється про те, що йому необхід-
но з’явитися 02.12.2021 року о 08.30 год. у каб. 208 до Херсонсько-
го міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського, 6/29 для участі у розгляді кримінального провадження 
№766/5462/18 за ст. 258-3 ч. 1 КК України як обвинуваченому. 

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонсько-
го міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua. 

Суддя Корольчук Н. В.

ПОВІСТКА  
про виклик Голубенка І. ю.

Громадянин України Голубенко Ігор Юрійович, 28.10.1985 року на-
родження, зареєстрований за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ,  
пр. Леніна, буд. 9, кв. 5.

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, 29 листо-
пада 2021 року о 12.00 год. Вам необхідно з’явитися в каб. № 309 слід-
чого відділу УСБУ в Тернопільській області до старшого слідчого Дуди 
Степана Степановича за адресою: м. Тернопіль, проспект Степана Бан-
дери, 21, тел. (0352) 279-216, для участі у проведенні слідчих та проце-
суальних дій, зокрема, для допиту як підозрюваного у кримінальному 
провадженні № 22020210000000026 від 02.12.2020, за підозрою Голу-
бенка І. Ю. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

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

ПОВІСТКА  
про виклик Шаповалова О. ю.

Громадянин України Шаповалов Олег Юрійович, 13.07.1981 року на-
родження, зареєстрований за адресою: Луганська область, Алчевський 
район, селище Старе,  вулиця 50 років Жовтня, 2/11, колишня назва 
— Луганська область, Перевальський район, селище Червоний Прапор,  
вулиця 50 років Жовтня, 2/11.

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, 29 лис-
топада 2021 року о 10.00 год. Вам необхідно з’явитися в каб. № 311 
слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області до старшого слідчого 
в ОВС Вигонного Андрія Миколайовича за адресою: м. Тернопіль, про-
спект Степана Бандери, 21, тел. (0352) 279-216, для участі у проведенні 
слідчих та процесуальних дій, зокрема, для допиту як підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 22020210000000024 від 27.10.2020, за 
ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчо-
го без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, 
настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Шановні панове!
Користуючись нагодою, Товариство з обмеженою відповідальністю «УСГ КОНСАЛТИНГ» (код за ЄДРПОУ 

40449286, місцезнаходження: 03038, м. Київ, вул. Івана Федорова, 32 літ. А) засвідчує Вам свою повагу.
Загальними зборами учасників ТОВ «УСГ КОНСАЛТИНГ» 15 листопада 2021 року було прийнято рішення 

про припинення Товариства шляхом ліквідації. 
Згідно зі ст. 48 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» Това-

риство з обмеженою відповідальністю «УСГ КОНСАЛТИНГ», ідентифікаційний код 40449286 припиняється 
внаслідок добровільного прийняття рішення Загальними зборами Учасників у порядку, встановленому цим 
Законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством.

У зв’язку з цим та керуючись ст. 55 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відпо-
відальністю» ТОВ «УСГ КОНСАЛТИНГ» повідомляємо про наступне:

З дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації, а саме з 15 листопада 2021 ро-
ку ТОВ «УСГ КОНСАЛТИНГ» направило письмове повідомлення всім відомим йому кредиторам та таке по-
відомлення буде опубліковане в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридич-
них осіб, повідомлення про прийняте рішення.

Порядок припинення ТОВ «УСГ КОНСАЛТИНГ» здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства 
України та заявлення вимог кредиторами відбуватиметься не пізніше 15 січня 2021 року у відповідності до 
чинного законодавства України протягом двох місяців з дня прийняття рішення про припинення діяльності 
ТОВ «УСГ КОНСАЛТИНГ» шляхом ліквідації.

Відповідно до чинного Законодавства України, кредитор, після надходження йому повідомлення  щодо 
прийняття рішення припинення ТОВ «УСГ КОНСАЛТИНГ» шляхом ліквідації не звернувся з письмовою ви-
могою до товариства, вважається, що він не вимагає від ТОВ «УСГ КОНСАЛТИНГ» дострокового погашен-
ня зобов’язань.

З документами щодо прийняття рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації кредитори мо-
жуть ознайомитись у робочі дні з 10 до 12 години протягом терміну, передбаченого чинним Законодав-
ством України, за наступною адресою: 03038, м. Київ, вул. Івана Федорова, 32–А.

Керуючись вищевикладеним, ТОВ «УСГ КОНСАЛТИНГ» хоче запевнити Вас, що припинення Товариства 
шляхом ліквідації є виконанням вимог чинного Законодавства України та жодним чином не впливає на фі-
нансову стабільність на ринку.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) 
розглядає кримінальне провадження № 1-кп/243/795/2021 (1201401030001612) відносно Безлєра Ігоря Ми-
колайовича за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 438, 
ч. 2 ст. 438, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 438 КК України.

Обвинувачений Безлєр Ігор Миколайович, 30.12.1965 р.н., останнє відоме місце мешкання якого: Авто-
номна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Тургенєва, буд. 20, кв. 70, викликається у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 8 грудня  2021 року о 13 годині 30 хвилин.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 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 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 тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик. 
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду 
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача перед-

бачені 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, ци-
вільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціа-
ліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Наталія Дюміна

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену 
Романову Любов Владиславівну, що обвинувачується у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться о 10:00 годині 07.12.2021 року, в 
приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свід-
ка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 
КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — 
статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представ-
ників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, переклада-
ча і експерта — статтею 327 КПК України. 

Суддя Олена ЖЕЖЕРА

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваче-
ного Острикова Олександра Леонідовича, що обвинувачується 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 
ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 03.12.2021 о 10:00 год. в приміщенні  
Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. М. Тимо шенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свід-
ка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 
КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — 
статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представ-
ників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, переклада-
ча і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Олена ЖЕЖЕРА

Оболонський районний суд м. Києва ви-
кликає обвинувачену Гребеннікову Наталію 
Олександрівну, 29.08.1981 року народження, 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 02.12.2021 р. об 11:40 год. 
в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-Є, кабінет № 27.

Наслідки неприбуття обвинуваченої перед-
бачені статтею 324 КПК України. 

Суддя Андрій ПОНОМАРЕНКО

Приморський районний суд м. Маріупо-

ля Донецької області викликає обвинуваче-

ного Левченка Ігоря Борисовича в підготов-

че судове засідання по кримінальному прова-

дженню відносно Левченка Ігоря Борисовича 

у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 1 ст. 258-3 КК України, яке 

відбудеться 07 грудня 2021 р. о 09 год. 30 хв. 

в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 

пр. Будівельників, б. 52 а, каб. 23.

Головуючий суддя Шишилін О. Г.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1388/2021 за обвинуваченням Хабарова Ан-
дрія Юрійовича за ч. 5 ст. 191 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудового розслідування за  
№ 12016100100014310 від 10.11.2016 року.

 Шевченківський районний суд м.Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 06.12.2021 року о 10 год. 00 
хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 
каб. №611.

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

Суддя А. В. Кваша 

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/235/2021 за обвинуваченням Благодатної 
Олени Юріївни, 17.07.1977 р.н., за ч. 1 ст. 111 КК України, 
згідно Єдиного державного реєстру досудових розсліду-
вань № 42016000000002454 від 20.09.2016 року.

 Шевченківський районний суд м.Києва повідомляє, 
що судовий розгляд по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться об 11 год. 30 хв. 03.12.2021 
року у приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31-А, каб. 511.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснювались за відсутністю обвинува-
ченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. А. Голуб

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Двірник Надію Вікторівну, 18.11.1974 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. Бородіна, 2, кв. 228) у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 03.12.2021 ро-
ку о 09 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301 під го-
ловуванням судді Павленко О. О.

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

Дарницький районний суд м. Києва викликає Кали-
ну Петра Савелійовича, 26.09.1949 р. н. (який фактично 
проживає за адресою: АР Крим, Сімферопольський ра-
йон, с. Журавлівка, вул. Невідома, 19), обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче судове засідання, 
призначене 03.12.2021 року о 10 год. 45 хв.

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

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

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

Суддя П. Л. Коляденко

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
у якості обвинуваченого Нахлупіна Віталія Германовича, 
19.04.1966 року народження, для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного 22.08.2016 р. до ЄРДР за 
№ 42016010000000184 відносно Нахлупіна Віталія Гер-
мановича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підго-
товче судове засідання відбудеться 06.12.2021 р. о 10:45 
год. в приміщенні Святошинського районного суду міс-
та Києва за адресою: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 
27-А. Суддя Святошинського районного суду м. Києва 
Ясельський A. M.

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

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Жунь-
ка Леоніда Михайловича, 01.01.1951 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викли-
кається Жунько Леонід Михайлович, 01.01.1951 року на-
родження, обвинувачений у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 07 грудня 2021 року о 16:00 год. в приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 26, під голову-
ванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Єго-
рова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викли-
кається Єгоров Сергій Вікторович, 16.05.1957 року наро-
дження, обвинувачений у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 30 листопада 2021 року о 14:30 год. в примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 26, під го-
ловуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Шапорто-
ва Станіслава Володимировича, 16.02.1967 року народжен-
ня (який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Харків-
ське шосе, 49, кв. 202, на даний час проживає за адресою: 
АР Крим, м. Ялта, вул. Щорса, 20, кв. 2), обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, що 
призначене на 07.12.2021 року об 11 год. 45 хв.

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

Підготовче судове засідання у кримінальному проваджен-
ні відбудеться в приміщення Дарницького районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13. 

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

 Суддя П. Л. Коляденко

Голосіївський районний суд міста Києва викликає об-
винувачену Нікіщенко Марину Ігорівну, 09.04.1983 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: вул. 
Приморська, 26, с. Углове, Бахчисарайський район, АР 
Крим,) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 
12 годині 00 хвилин 29 листопада 2021 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні 
Голосіївського районного суду міста Києва за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал №33, 
(головуючий суддя Дмитрук Наталія Юріївна).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту 
опублікування даного оголошення обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомлений з його змістом.

Повістка про виклик до суду
Викликається обвинувачений Маровді Василь Васи-

льович, 22.12.1978 р.н., зареєстрований за адресою: За-
карпатська обл., Хустський р-н, с. Керецьки, вул. Ново-
селицька, буд. 124. Відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України для участі в судовому засіданні з розгля-
ду кримінального провадження в порядку спеціального 
судового провадження стосовно Маровді В. В., обвину-
ваченого у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 
КК України, яке відбудеться о 13:30 год. 14.12.2021 р. за 
адресою: м. Ужгород, вул. Загорська, 53. Поважні причи-
ни неприбуття особи на виклик суду згідно зі ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передба-
чені ст.ст. 139, 323 КПК України.  

Суддя Хамник М. М.

Приватний нотаріус Роменського районного 
нотаріального округу Сумської області 

Кравченко A. B. повідомляє, що після смерті 
Єрмощикової Любові Євгеніївни, громадянки України, 

10 жовтня 1956 року народження, яка померла 
15 липня 2006 року в селі Бобрик Роменського 

району Сумської області, останнім місцем 
реєстрації якої було: село Бобрик, вулиця Вишнева, 
будинок 48, Роменського району Сумської області, 

була заведена спадкова справа. Просимо усіх 
спадкоємців у строк до 24 грудня 2021 року 
звернутися до нотаріуса за адресою: 42000, 
місто Ромни, вулиця Аптекарська, будинок 1 

(офіс нотаріуса), або за телефонами 
(05448) 5-18-85, 098-556-86-85, 066-430-24-47.

Приватний нотаріус Роменського районного 
нотаріального округу Сумської області Кравченко А. В. 
повідомляє, що після смерті Ведмідь Петра Івановича, 

громадянина України, 26 липня 1938 року 
народження, який помер 13 березня 2021 року 

в селі Гаврилівка Роменського району Сумської області, 
останнім місцем реєстрації якого було: село Гаврилівка, 

вулиця Потебні, будинок 4, Роменського району 
Сумської області, була заведена спадкова справа. 
Просимо усіх спадкоємців у строк до 24 грудня 
2021 року звернутися до нотаріуса за адресою: 

42000, місто Ромни, вулиця Аптекарська, будинок 1 
(офіс нотаріуса), або за телефонами 

(05448) 5-18-85, 098-556-86-85, 066-430-24-47.

Втрачений судновий білет №1865, 
виданий 30.11.2015 р. на судно «Сарепта», риболовне, бортовий 

реєстраційний номер ЯОД 5686, зареєстроване 
на Пишненко Андрія Миколайовича, вважати недійсним.

Розшукуються спадкоємці ПАРАЦІЙ ЄВДОКІЇ КУПРІЯНІВНИ, яка померла 
01 квітня 2021 року. Звертатися протягом місяця з дня публікації оголошення 
за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 142, кв. 219; тел. (057) 
364-45-96, нотаріус Харченко Л. Л.

Відповідно до вироку Білоцерківського міськрайонного суду від 10.06.2021 
року, капітан Романюк Євгеній Вікторович звертається до потерпілих Голіба 
Василя Васильовича та Вигівського Олега Михайловича

— «Прошу пробачення».

Втрачений студентський квиток, 

виданий Київським університетом імені Бориса Грінченка 

на ім’я Вигівська Дар’я Олегівна, вважати недійсним. 

Розшукуються спадкоємці СЕРЕБРЯКОВА ЄВГЕНА ГРИГОРОВИЧА, 
який помер 31 березня 2021 року. Звертатися протягом місяця з дня 
публікації оголошення за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторобудів-
ників, 142, кв. 219; тел. (057) 364-45-96, нотаріус Харченко Л. Л.

Втрачене свідоцтво на право власності 
№ СR 007398 від 26.05.2011 року на судно бортовий № «UA 1316 DN», 

яке належить Коновалову Юрію Миколайовичу, 
вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 27 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1 +6 +6 +11 Черкаська +1 +6 +6 +11
Житомирська +1 +6 +6 +11 Кіровоградська +1 +6 +6 +11
Чернігівська 0 +5 +4 +9 Полтавська -2 +3 +4 +9
Сумська +2 -3 +2 +7 Дніпропетровська -2 +3 +5 +10
Закарпатська +1 +6 +3 +8 Одеська +4 +9 +9 +14
Рівненська +1 +6 +4 +9 Миколаївська +3 +8 +9 +14
Львівська 0 +5 +3 +8 Херсонська +2 +7 +9 +14
Івано-Франківська 0 +5 +4 +9 Запорізька 0 +5 +7 +12
Волинська 0 +5 +3 +8 Харківська 0..-5 +3 +8
Хмельницька +1 +6 +6 +11 Донецька +2 -3 +4 +9
Чернівецька +1 +6 +6 +11 Луганська 0 -5 +2 +7
Тернопільська +1 +6 +4 +9 Крим +4 +9 +11 +16
Вінницька +1 +6 +7 +12 Київ +3 +5 +8 +10

Укргiдрометцентр

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення  

спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного  
Качанова О.Ю.

Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя Доне-
цької області від 23.11.2021 надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22018050000000022 від 06.02.2018 стосовно Качанова Олексан-
дра Юрійовича, 11.06.1976 р.н., громадянина України, останнє ві-
доме місце реєстрації та проживання: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 
буд. 201, кв. 9, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 2 ст. 110 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Качанова О.Ю. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Качанов Олександр Юрійович 11.06.1976 р.н., 

громадянин України, останнє відоме місце реєстрації та прожи-
вання: м. Донецьк, вул. Куйбишева, буд. 201, кв. 9, у відповіднос-
ті до ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
30.11.2021 о 10:00 до службового кабінету № 3 слідчого відді-
лу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької облас-
ті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого в ОВС 
слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь До-
нецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капі-
тана юстиції Назарука Андрія Дмитровича, за адресою: Донецька 
область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд. 20 (тел.: 
+380629587452), для повідомлення про завершення досудового 
розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудо-
вого розслідування, а також вручення обвинувального акту та реє-
стру матеріалів досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні №22018050000000022, внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань 06.02.2018, в якому Ви  є підозрюваним у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

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

ПОВІСТКА  
про виклик для повідомлення про підозру та проведення  

слідчих дій Карабет Олена Василівна, 13.05.1971 року народження, 
громадянка України, зареєстроване місце проживання: Доне-
цька область, м. Донецьк, вул. Багратіона, буд. 5-А, кв. 50, у від-
повідності до ст. ст. 133, 135, 137 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися о 09 год. 00 хв. 30.11.2021 до кабінету № 13 слідчого 
відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької об-
ласті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого в 
ОВС слідчого відділу Сокола Володимира Андрійовича (номер те-
лефону +380629525394), за адресою: Донецька область, м. Марі-
уполь, вул. Морських Десантників, буд. 20, для повідомлення Вам 
про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, 
а також 06.12.2021 з 09:00 до 18:00, 07.12.2021 з 09:00 до 18:00 
та 08.12.2021 з 09:00 до 12:00, для проведення за Вашою участю 
слідчих дій у кримінальному провадженні № 42020050000000030, 
внесеному до ЄРДР 13.02.2020, в процесуальному статусі підозрю-
ваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обста-
вин, передбачених ст. 138 КПК України настає відповідальність, пе-
редбачена ст. 139 КПК України

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територі-
ального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у 
місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному 
провадженні № 42015040010000143 від 23.02.2015 за підозрою Плот-
никова Д.Ю. у вчинені кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 408 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається підозрю-
ваний Плотников Дмитро Юрійович, 11.09.1980 р.н. (останнє відоме 
місце проживання: АРК, м. Севастополь, вул. Чехова, 1,) на 11:00 год.  
30.11.2021, на 11:00 год. 01.12.2021, на 11:00 год. 02.12.2021 до 
старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у міс-
ті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розсліду-
вань, розташованого у місті Полтава, Маслова Дениса Борисовича,  
за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, (каб. № 10) для 
отримання письмового повідомлення про підозру, допиту у про-
цесуальному статусі підозрюваного у кримінальному провадженні  
№  42015040010000143 від 23.02.2015 за ч. 1 ст. 408 КК України, а та-
кож участі в інших слідчих та процесуальних дій по даному криміналь-
ному провадженню. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в  
ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосування 
приводу та здійснення спеціального досудового розслідування. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ДЕЛОРІАН», код ЄДРПОУ 41401605 (далі – ТОВ «ФК «ДЕ-
ЛОРІАН») повідомляє, що 24.11.2021 року, єдиним учасником Това-
риства прийнято рішення (Рішення Єдиного учасника ТОВ «ФК «ДЕ-
ЛОРІАН» б/н від 24.11.2021 року) про подання до Національного Бан-
ку України заяви про анулювання ліцензій на провадження господар-
ської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної ді-
яльності на ринку цінних паперів), а саме: надання послуг з факто-
рингу та надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансо-
вого кредиту, а також  заяви про виключення ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛОРІАН» 
з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку із припиненням 
господарської діяльності з надання фінансових послуг.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
відносно якого здійснюється спеціальне судове провадження

Обвинувачений Вакал Максим Анатолійович, 09.09.1984 року народження, 
уродженець м. Суми, громадянин України, останнє відоме місце проживан-
ня: м. Суми, вул. Газети «Правда» (Бельгійська), буд. 23, кв. 16, Вам необ-
хідно з’явитися на 02.12.2021 року о 09:00 год., 09.12.2021 року о 13:10 год., 
13.12.2021 року о 10:30 год. 23.12.2021 о 09:30 год. до Зарічного районно-
го суду м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. 508, 5 пов. для проведення судово-
го засідання у складі головуючого судді Сорока М.Р. відносно Вакал Максима 
Анатолійовича за ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191, ч.1, 2 ст. 366 КК України.

Явка до суду Вакал М.А. обов’язкова. У разі неявки Вакал М.А. до суду, з 
моменту опублікування повістки про виклик, останній вважається належним 
чином ознайомлений з її змістом, а кримінальне провадження буде розгляну-
то без участі обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Втрачено свідоцтво про право власності на житло №1-8-126654 

від 26 червня 1998 року, виданого Харківським міським центром 

приватизації державного житлового фонду, видане на ім’я ОВА-

КІМЯН ЮРІКА ОГАНЕСОВИЧА та на ім’я ОВАКІМЯН ОЛЕКСАНДРИ 

ОЛЕКСАНДРІВНИ за адресою: м. Харків, вулиця Яроша Отакара, 

будинок №17-А (сімнадцять «А»), квартира №17 (сімнадцять), 

вважати недійсним. 

Приватний нотаріус ЗМНО Швецова О.С. викликає спадкоємців 
померлої 28.05.2021 року 

ПАНТЄЛЄЄВОЇ ЛАРИСИ МИКОЛАЇВНИ 
та померлого 04.09.2018 року гр. 

ФІЛІНА ЄВГЕНА АНАТОЛІЙОВИЧА. 
Звертатись за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Не-

залежної України, буд. 51, тел. 0958745195. Після 28.11.2021 року 
буде видане свідоцтво про право на спадщину спадкоємцям.

Адмінколегією Північного ОТВ АМКУ прийнято Рішення від 
26.06.2021 № 60/65-р/к у справі № 45/60/45-рп/к.21, яким дії ТОВ «Ві-
зин Річ» (40889560) визнано порушенням ЗЕК, передбаченим п.13 
ст.50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання 
інформації територіальному Відділенню АМКУ у встановлені головою 
територіального відділення строки.

З детальним текстом Рішення можна ознайомитись на офіційному 
вебсайті Північного ОТВ АМКУ за посиланням https://northmtv.amcu.
gov.ua/npas/vityag-z-rishennya-7.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Качуру Ольгу 

Сергіївну, 12.05.1970 року народження, зареєстровану за адресою:  
м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 147/87 як обвинувачену в криміналь-
ному провадженні № 22021260000000033 за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Судове засідання відбудеться 30 листопада 2021 року об 11:30 год. 
за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет 19.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченої Качу-
ри Ольги Сергіївни у засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження, остання вважається належним чином озна-
йомлена з її змістом.

Суддя Одовічен Я.В.

Повідомення про ліквідацію
Усім зацікавленим особам та кредиторам

ТОВ «КРАМПАК» (код ЄДРПОУ 32879322), (далі — Товариство) на-
ступним повідомляє, що Учасниками Товариства 10.11.2021 року при-
йнято рішення про ліквідацію Товариства в добровільному порядку 
(протокол № 6 від 10.11.2021 року).

Заявлення кредиторами вимог приймаються у письмовій формі до 
10.01.2022 року за місцезнаходженням Товариства: Україна, 84313, 
Донецька обл., місто Краматорськ, вул. Академічна, 30/22.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Вишновецький Сергій Володимирович, 27.05.1962 р.н., уро-

дженець с. Лози, Антрацитівського району Луганської області, житель с. Ко-
шари, вул. Першотравнева, 20, Антрацитівського району Луганської облас-
ті, на підставі ст.ст.134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
02 грудня 2021 року о 14:00 год. до Івано-Франківського міського суду Івано-
Франківської області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 
буд. №11, 2 поверх, зал № 19, для розгляду кримінального провадження про 
обвинувачення Вишновецького Сергія Володимировича, якому повідомлено 
про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Олег ЛАЗАРІВ

Адмінколегією Північного ОТВ АМКУ прийнято Рішення від 
08.06.2021 № 60/48-р/к у справі №56-3.5/12-2019, яким дії ФОП Дят-
лова О.І. (3125301538) та ФОП Малишенка А.Є. (3401107778) визна-
но порушенням ЗЕК, передбаченим п.1 ст.50 та п.4 ч.2 ст.6 ЗУ «Про 
захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурент-
них узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

З детальним текстом Рішення можна ознайомитись на офіційному 
вебсайті Північного ОТВ АМКУ за посиланням https://northmtv.amcu.
gov.ua/npas/rishennya- 40.

Оголошення про втрату  
Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПА-
НІЯ «ГРЕТА ФІНАНС», код за ЄДРПОУ 43226900, повідомляє про втра-
ту оригіналу Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГРЕ-
ТА ФІНАНС» від 05.11.2019 року, серія та номер свідоцтва ФК 1268.

Втрачений оригінал Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи 
від 05.11.2019 року, серія та номер свідоцтва ФК 1268, 
вважати недійсним. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА ПІДГОТОВЧЕ СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ  
ЗА ОБВИНУВАЧЕННЯМ ЖУРАВКО ОЛЕКСІЯ ВАЛЕРІЙОВИЧА,  

ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 КК УКРАЇНИ 
Обвинувачений Журавко Олексій Валерійович, 21.04.1974 ро-

ку народження, останнє відоме місце проживання: Херсонська обл.,  
м. Олешки, вул. Житлоселище, 21, кв. 57, відповідно до абз. 5 ч. 3  
ст. 323 КПК України повідомляється про те, що 02.03.2021 року 
Херсон ським міським судом Херсонської області по кримінально-
му провадженню №22015230000000011 за обвинуваченням Журав-
ко Олексія Валерійовича за ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст.258-3, ч. 1 ст. 332-1 КК 
України постановлено ухвалу про призначення підготовчого судово-
го засідання. 

Також Журавко О. В. повідомляється про те, що йому необхідно 
з’явитися 02.12.2021 року об 11:00 год. у каб. 201 до Херсонського 
міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського, 6/29 для участі у розгляді кримінального проваджен-
ня №22015230000000011, справа №766/3161/21 за ч. 2 ст. 109, ч. 1  
ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 КК України як обвинуваченого. 

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсон-
ського міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua. 

Суддя Дорошинська В. Е.

ПОВІСТКА  
ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ  

ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО  
ПРОВАДЖЕННЯ 

Обвинувачений Колбін Сергій Миколайович, 29.10.1969 року наро-
дження, останнє відоме місце провадження: АР Крим. м. Севастополь, 
вул. Щербака, 8, відповідно до абз.5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідо-
мляється про те, що Херсонським міським судом Херсонської облас-
ті по кримінальному провадженню №4201410000000024 за обвинува-
ченням Колбіна С. М. за ч. З ст. 110, ч. 3 ст. 365 КК України постанов-
лена ухвала про здійснення розгляду справи за відсутністю обвину-
ваченого (in absentia) у порядку спеціального судового провадження. 

Також Колбін С. М. повідомляється про те, що йому необхідно 
з’явитися 02.12.2021 року о 09:00 год. у каб. 208 до Херсонського 
міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського, 6/29 для участі у розгляді кримінального провадження 
№766/13493/16-к за ч. З ст. 110, ч. 3 ст. 365 КК України в якості об-
винуваченого. 

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсон-
ського міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Н. В. Корольчук
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