
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 1 ГРУДНЯ 2021 РОКУ  №231 (7099)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 2 2

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені  Національним  банком  України  на  1 грудня  2021 року
USD 27.2142 EUR 30.9221 RUB 3.6591 / AU 48802.68 AG 622.6 PT 25790.9 PD 47996.6

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

Пам’ять зберігає 
злочини проти  
народу

ІСТОРІЯ. Вісім років тому, 1 грудня 2013-го, в Києві відбув-
ся один із найвелелюдніших мітингів, що дав поштовх подаль-
шому посиленню впливу Євромайдану на суспільство. Спричи-
нив народне невдоволення жорстокий розгін спецпідрозділом 
«Беркут» студентів, які протестували проти рішення уряду зу-
пинити підготовку до угоди про асоціацію з Євросоюзом. 

Відбулася ця спецоперація в ніч проти 30 листопада на київ-
ському Майдані Незалежності й мала цинічну назву «розчист-
ка території для встановлення новорічної ялинки». Ноги холо-
нуть від тих моторошних кадрів, на яких озвірілий «Беркут» гу-
мовими кийками й ногами витісняв людей з-під монумента Не-
залежності. Людей били й після падінь і завданих травм.

Єдиним прихистком, нагадує Укрінформ, став Михайлів-
ський собор, який тієї ночі відчинив ворота для багатьох пере-
слідуваних. Попри сподівання злочинної влади на силу, ці події 
стали переломними в українських протестах кінця 2013 року.

ЮЛІЯ СВИРИДЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

7000 
спецслужбістів працюють проти України 

з території РФ. Цьогоріч заблоковано 
15 мереж ворожих інтернет-агітаторів, 

припинено діяльність 20 ботоферм 
потужністю понад 150 тисяч акаунтів

«Україна завершує 
2021 рік з найвищим 

доларовим ВВП за 
всю свою історію, 

орієнтовно це  
195 млрд доларів».

Денис Шмигаль: «Ми  
сподіваємося на 
підтримку ЄС наших 
європейських 
прагнень»

СПІВПРАЦЯ. Напередодні саміту «Східного партнерства» 
глави урядів України, Грузії та Молдови відвідали Брюссель, 
щоб обговорити євроінтеграційні перспективи своїх держав 
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НОРМОТВОРЧІСТЬ

Депутати хочуть змінити 
статус підприємств, а
експерти застерігають щодо 
особливостей реорганізації 
державних структур

АПК: ЧАС ПЕРЕМІН

Аграрії Полтавщини 
цього року 
намолотили майже  
7 мільйонів тонн зерна 
основних культур

ЦИТАТА ДНЯ
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ПОСТАНОВА КМУ

«Деякі питання реалізації експериментального 
проекту щодо застосування відображення в 
електронній формі інформації, що міститься 
у посвідці на постійне проживання та посвідці 
на тимчасове проживання»
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Ціна «миролюбності» 
НАСЛІДКИ. На прифронтовому Донбасі вже понад сім років змушені вирішувати питання, 
спричинені гібридною війною

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

Гібридна війна знову демонструє 
свою потворну сутність. Днями 

під гучне брязкотіння російської 
зброї біля кордонів України реч-

ник лідера Кремля заявив, що РФ 
«абсолютно миролюбна країна» і 
нападати ні на кого не збирається. 
Таку риторику поширюють, ко-
ли в Україні досі розв’язують про-
блеми внутрішніх переселенців із 
прифронтового Донбасу та анек-

сованого Криму — тобто людей, 
які потерпіли саме від «миролюб-
ної» Росії 2014 року. Важкі наслід-
ки гідридної війни обговорювали й 
під час недавнього круглого столу 
(онлайн) «Визначення статусу по-
страждалої від конфлікту особи 

як необхідна умова впровадження 
підходів перехідного правосуддя». 

«Сподіваюся, це обговорення 
сприятиме розробленню законо-
проєкту, в якому буде чітко вка-
зано дефініції: не жертви, не по-
терпілі, а саме постраждалі. Лю-

ди часто не хочуть називати себе 
жертвами, а постраждалими. Уже 
восьмий рік триває конфлікт, а ми 
досі не маємо законодавчої бази, 
яка б захищала й гаранту-
вала права постраждалих 
осіб. 

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки про 
плани зберегти цю позитивну тенденцію і наступного 
року
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Прем’єр-міністри України, Грузії та Молдови Денис Шмигаль, Іраклій Гарібашвілі й Наталія Гавріліце провели у Брюсселі 
зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем
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оголошення

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

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого Глущенка О. М. 
для прийняття участі у судовому засіданні

Глущенко Олександр Миколайович, 04.01.1995 р.н., за-
реєстрований у м. Харків, в порядку ч. 8 ст. 135, ст. 297-5,  
ч. 3 ст. 323 КПК України викликається на 10.12.2021 о 09:00 
год. до Красноармійського міськрайонного суду Доне-
цької області (Донецька обл., м. Покровськ, вул. Європей-
ська, 20, каб. 6) для прийняття участі в судовому засідан-
ні в статусі обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні № 22018050000000217 від 18.10.2018 за ч. 2 ст. 110, ч. 2  
ст. 260, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

24.11.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонець-
кого районного нотаріального округу Луганської обл. Гла-
говською О. В. була заведена спадкова справа після смерті  
Козаченко Тамари Костянтинівни, 24.10.1940 р.н, яка по-
мерла 06.07.2021 р., Для встановлення кола спадкоємців, 
які бажають прийняти спадщину в тому числі, які були заре-
єстровані з померлою на день її смерті, та представників ма-
лолітніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за 
заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до приватного 
нотаріуса Глаговської О. В, за адресою: Луганська обл, м. Сє-
вєродонецьк, вул.Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде 
видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину 
подавши заяву нотаріусу.

№ 51-7121км18
Повідомлення

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду повідомляє засудженого Януковича Вікто-
ра Федоровича, що розгляд кримінального провадження за касаційними скаргами захисни-
ків Байдика Олександра Анатолійовича, Горошинського Олександра Олександровича, які ді-
ють в інтересах засудженого Януковича Віктора Федоровича, на вирок Оболонського район-
ного суду м. Києва від 24 січня 2019 року та ухвалу Київського апеляційного суду від 02 жов-
тня 2020 року, захисників Біленка Богдана Володимировича, Сердюка Віталія Анатолійовича, 
Федоренка Ігоря Люсиковича, Фозекош Андріани Андріївни, які діють в інтересах того ж за-
судженого, на ухвалу Київського апеляційного суду від 02 жовтня 2020 року призначено на 11 
годину 06 грудня 2021 року.

Судове засідання відбудеться у Касаційному кримінальному суді Верховного Суду за адре-
сою: вул. Пилипа Орлика, 4а, м. Київ, 01043. 

Суддя Андрій ЧИСТИК

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Авдеєва Максима Петровича, що обви-
нувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 09.12.2021 об 11:00 год. в приміщенні 
Оболонського районного суду м. Києва, за адресою: 
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені 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 Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера 

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Кагітіну Ірину Володимирівну у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст.111 КК України у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 10.12.2021 
о 13:45 год. в приміщенні Оболонського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ. вул. М. Тимошен-
ка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені 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 Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера 

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Шамбазова Артура Рінатовича, 
22.05.1985 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Училищна, 38, м. Сімферополь) у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 438 КК України у судове засідання, яке 
відбудеться 09 грудня 2021 року о 09 год. 30 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-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Тішеніна Андрія Вячеславовича, 21.05.1981 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: Ав-
тономна Республіка Крим, м. Сімферополь, смт Гресів-
ський, вул. Енергетиків, 6/13, кв. 21) у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 
КК України у судове засідання, яке відбудеться 09 грудня 
2021 року о 09 год. 30 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. Києва  
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 404,  
під головуванням судді Кітова О. В.

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.

Повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

25.11.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродо-
нецького районного нотаріального округу Луганської 
обл. Глаговською О. В. була заведена спадкова спра-
ва після смерті Мозгової Маргарити Олександрівни, 
25.09.1937 р.н, яка померла 05.10.2021 р., Для вста-
новлення кола спадкоємців, які бажають прийня-
ти спадщину в тому числі, які були зареєстровані з 
померлою на день її смерті, та представників мало-
літніх, 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.

Повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

24.11.2021 року приватним нотаріусом Сєвєро-
донецького районного нотаріального округу Луган-
ської обл. Глаговською О. В. була заведена спадко-
ва справа після смерті Козаченко Миколи Івановича, 
26.12.1939 р.н, який помер 29.07.2015 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 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.

Повідомлення 
щодо прийняття рішення про припинення 

Дочірнього підприємства «Черкаський 
облавтодор» відкритого акціонерного 

товариства «державна акціонерна компанія 
«Автомобільні дороги України»  

(код ЄДРПОУ 31141625)

Ліквідаційна комісія Дочірнього підприємства 
«Черкаський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні 
дороги України» повідомляє, що відповідно до нака-
зу Державного агентства автомобільних доріг Украї-
ни від 02.11.2021 року № 473, на виконання рішення 
Правління Компанії від 05.11.2021 року № 38, за по-
годженням з Наглядовою радою AT «ДАК «Автомо-
більні дороги України» (протокол від 05.11.2021 ро-
ку № 35/2021) прийнято рішення про припинення ДП 
«Черкаський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні 
дороги України» шляхом ліквідації.

Вимоги кредиторів розглядаються до 05.01.2022 
року. Черговість та порядок задоволення вимог кре-
диторів визначаються відповідно до чинного законо-
давства.

Місцезнаходження, контактні телефони Лікві-
даційної комісії: бульвар Шевченка, 389, м. Чер-
каси, 18006, тел.: +38(0472) 71-45-32, e-mail: 
cheroblavtodor@ukr.net.

Режим роботи: ПН-ЧТ з 08-00 до 17-00, ПТ з 08-00 
до 15-45 (обідня перерва — 12.00-12.45)

Ліквідаційна комісія

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену 
Пєтухову Надію Семенівну, що обвинувачується у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться об 11:30 годині 08.12.2021 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 О. В. Жежера 

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачено-
го Овдієнка Олександра Дмитровича, що обвинувачується у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 09.12.2021 о 10:00 год., 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 О. В. Жежера 

Дніпровський районний суд міста Києва 

викликає, Вас Лукашева Ігоря Михайловича 

як обвинуваченого на 14 год. 00 хв. 09 груд-

ня 2021 року у справі за обвинуваченням Лу-

кашева Ігоря Михайловича, 13.06.1962 року 

народження, у вчиненні кримінального пра-

вопорушення (злочину), передбаченого ч. 1  

ст. 111 КК України за адресою: м. Київ, вул. 

Кошиця, 5, каб. 105. 

Суддя Марія Сазонова

Знам’янський міськрайонний суд Кірово-
градської області викликає в судове засідан-
ня, призначене на 10 год. 00 хв. 21.12.2021 
Кушніра Євгена Олександровича, 08.04.1989 
року народження, який обвинувачується 
у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Останнє відоме місце проживання: міс-
то Олександрія Кіровоградської області, ву-
лиця 2-го Українського фронту, 32. Су-
дове засідання відбудеться в приміщенні 
Знам’янського міськрайонного суду за адре-
сою: м. Знам’янка, Кіровоградська області, 
вул. Маковського, 30.

Суддя Олена БОГДАНОВА

Втрачені свідоцтво 
про право власності на судно СП № 004768, видане 17.06.2020р., 

та Свідоцтва про право плавання під Державним прапором України 
АП № 005032 видане 17.06.2020р, на ім’я Теплицький Євген Вадимович.

Втрачений судновий білет 

на ім’я Загородній Василь Васильович, по судну з бортовим номером 

«УКВ-0825 «, вважати не дійсним.

Після смерті Сегеди Анатолія Дмитровича, 25 листопада 1943 р.н., 
який помер 25 травня 2021року, відкрилася спадщина. Спадкоємцям 
звертатися до  нотаріуса за адресою: 61003, м. Харків, вул. Квітки-
Основ’яненка, буд. 11, оф. 18 протягом місяця від публікації.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що о 
12 год. 45 хв. 08 грудня 2021 року буде проводитися під-
готовче судове засідання у кримінальному проваджен-
ні № 22020011000000029, за обвинуваченням Бєлогор-
цева Дмитра Альбертовича, 19 грудня 1963 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Бє-
логорцев Дмитро Альбертович.

Підготовче судове засідання буде проводитись під го-
ловуванням судді Бондаренко М. С.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 
15.

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

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/247/2021 за обвинуваченням Мінкіна В. В. за 
ч. 5 ст. 191 КК України, згідно Єдиного державного реє-
стру досудових розслідувань за № 12016100100014311 
від 10.11.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судовий розгляд по вищевказаному кримінально-
му провадженню відбудеться 08.12.2021 року о 09 год.  
00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська 
31 А, каб. №610.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження. 

Суддя В. В. Бугіль

Святошинський районний суд міста Києва викликає у 
якості обвинуваченої Гуріну Ольгу Валеріївну, 30.03.1970 
року народження, для розгляду кримінального прова-
дження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000002453 
відносно Гуріної О. В., обвинуваченої у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, 
що судовий розгляд відбудеться 09.12.2021 р. о 09:45 
год. в приміщенні Святошинського районного суду міс-
та Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Ко-
ласа, 27-А.

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

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

В провадженні Костянтинівського 
міськрайонного суду Донецької облас-
ті перебуває обвинувальний акт у кри-
мінальному провадженні, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за № 22017050000000288 від 28 вересня 
2017 року за обвинуваченням Просандєє-
вої Юлії Вікторівни у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-ЗКК України.

Суд викликає обвинувачену Просан-
дєєву Юлію Вікторівну, 10.10.1993 року 
народження, яка зареєстрована за адре-
сою: Донецька область, Старобешівський 
район, м. Комсомольське, вул. Маяков-
ського, 7/14, для участі в підготовчому 
судовому засіданні, яке відбудеться 13 
грудня 2021 року о 10 годині 00 хвилин, 
у приміщенні Костянтинівського міськра-
йонного суду Донецької області за адре-
сою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломо-
носова, 157, корпус 2, зал судового засі-
дання № 7.

Ухилення від явки на виклик суду об-
винуваченим та оголошення його у між-
державний та/або міжнародний розшук 
є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціально-
го судового провадження.

Суддя Орчелота А. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Ко-
роткову Любов Михайлівну як обвинувачену на 15 год. 
25 хв. 9 грудня 2021 року у справі за обвинуваченням 
Короткової Любов Михайлівни, 19.08.1966 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в 
редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України») за 
адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутності об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження. 

Суддя Федосєєв С. В.

У провадженні Шевченківського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1023/2021 за обвинуваченням Цибульник 
Ірини Олександрівни за ч.1 ст. 258-3 КК України, згідно 
Єдиного державного реєстру досудового розслідування 
за №220 170 000 000 003 52 від 21.09.2014 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 09 грудня 2021 року о 09 год. 
30 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31 А, каб. №611.

У разі неявки обвинуваченої до суду, дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснювались за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження. 

Суддя А. В. Кваша

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Хо-
жаінову Оксану Василівну, 24.10.1976 року народження, 
в якості обвинуваченої в судове засідання по криміналь-
ному провадженню № 420 160 000 00002780 внесеного 
до ЄРДР 07.10.2016 року за обвинуваченням Хожаінової 
Оксани Василівни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке при-
значено на 11 год. 00 хв. 10 грудня 2021 року. Здійсню-
вати спеціальне судове провадження стосовно обвину-
ваченої Хожаінової Оксани Василівни у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України. 

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

Повістка про виклик обвинувачених в судове засідання та інформація  
про процесуальні документи, що підлягають врученню їм

В провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі Федорак Л. М. (головуюча), суд-
дів Строгого І. Л., Маслова В. В. перебуває кримінальне провадження № 32013110110000482 стосовно об-
винувачення Самоткала Едуарда Вікторовича, Лисенка Дмитра Васильовича, Кіма Віссаріона Володимиро-
вича, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.27, ч. 5 ст. 191 КК України, Костянець-
кої Світлани Владиславівни, Костянецького Антона Геннадійовича, Кіма Артема Віссаріоновича, Богатчука 
Володимира Анатолійовича, Рибака Олексія Олександровича, Масолобова Олексія Олександровича, Дми-
тренка Юрія Вікторовича, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 
КК України, Юркевича Сергія Романовича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 191 КК України.

Стосовно обвинувачених: Самоткала Едуарда Вікторовича, Костянецької Світлани Владиславівни, Кос-
тянецького Антона Геннадійовича та Дмитренка Юрія Вікторовича здійснюється спеціальне судове прова-
дження.

У зв’язку з цим у судове засідання викликаються наступні учасники кримінального провадження: 
обвинувачений — Самоткал Едуард Вікторович, останнє відоме місце проживання: вул. Драгомирова,  

16 Б, кв. 11, м. Київ, обвинувачена — Костянецька Світлана Владиславівна, останнє відоме місце проживан-
ня: м. Київ, просп. Академіка Палладіна, буд. 18/30, кв. 313, обвинувачений Костянецький Антон Геннадійо-
вич — останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Академіка Палладіна, буд. 18/30, кв. 313, обвинува-
чений Дмитренок Юрій Вікторович, останнє відоме місце проживання: м. Харків, вул. Ньютона, буд. 115/2, 
кв. 65. 

 Судові засідання відбудуться  о 09 год. 00 хв. 11 січня 2022 року, о 09 год. 00 хв. 12 січня 2022 року,  
о 09 год. 00 хв. 14 січня 2022 року, 09 год. 00 хв. 01 лютого 2022 року, о 09 год. 00 хв. 02 лютого 2022 року,  
о 09 год. 00 хв. 03 лютого 2022 року, о 09 год. 00 хв. 02 березня 2022 року, о 09 год. 00 хв. 15 березня  
2022 року, о 09 год. 00 хв. 16 березня 2022 року, о 09 год. 00 хв.  05 квітня 2022 року, о 09 год. 00 хв.  
06 квітня 2022 року, о 09 год. 00 хв. 07 квітня 2022 року, о 09 год. 00 хв. 11 травня 2022 року, о 09 год. 00 
хв. 12 травня 2022 року, о 09 год. 00 хв. 13 травня 2022 року за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 41,  
тел.: +38044-585-27-43, e-mail:inbox@vaks.gov.ua.

Копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченому Самоткалу Е. В., надсилають-
ся захисникам Алієву В. В.,  Йосипову А. А., Карпенку М. О., Трофименку В. М., Яровому А. Р., Глобі К. В., 
копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченій Костянецькій С. В., надсилаються 
захисникам Охріменку В. В., Левковцю А. Ю., Алієву В. В., Третяченко О. В., копії процесуальних документів, 
що підлягають врученню обвинуваченому  Костянецькому А. Г., надсилаються захисникам Левковцю А. Ю., 
Маркевичу В. Я., Третяченко О. В., копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинувачено-
му Дмитренку Ю. В., надсилаються захиснику Алієву В. В.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності. 

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 повідомлення про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.
Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження обвинувачені вважаються належним чином ознайомленими з її змістом.

Повістка про виклик обвинувачених в судове засідання та інформація  
про процесуальні документи, що підлягають врученню їм

В провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі Федорак Л. М. (головуюча), суддів 
Строгого І. Л., Маслова В. В. перебуває кримінальне провадження № 42015110000000121 за обвинувачен-
ням Онищенка Олександра Романовича, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255,  
ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3  
ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388, та Павленко Олени 
Геннадіївни, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5  
ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

У зв’язку з цим у судове засідання викликаються наступні учасники кримінального провадження:
обвинувачений — Онищенко Олександр Романович, останнє відоме місце перебування: виправна уста-

нова Ольденбурга (Німеччина), яка  розташована за адресою: Клоппенбургер штрассе 400, 26133, Ольден-
бург, обвинувачена — Павленко Олена Геннадіївна, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Малиш-
ка, 23, кв. 32. Стосовно обвинувачених здійснюється спеціальне судове провадження.

Судові засідання відбудуться о 14 год. 00 хв. 11 січня 2022 року, 12 січня 2022 року; 13 год. 00 хв. 14 січ-
ня 2022 року, 14 год. 00 хв. 19 січня 2022 року, 20 січня 2022 року; 11 год. 00 хв. 25 січня 2022 року, 26 січ-
ня 2022 року; 14 год. 00 хв. 01 лютого 2022 року, 02 лютого 2022 року, 03 лютого 2022 року, 04 лютого 2022 
року; 11 год. 00 хв. 08 лютого 2022 року, 09 лютого 2022 року, 11 лютого 2022 року; 09 год. 00 хв. 14 люто-
го 2022 року; 11 год. 00 хв. 15 лютого 2022 року; 14 год.  00 хв. 01 березня 2022 року, 17 березня 2022 року; 
12 год. 00 хв. 18 березня 2022 року, 11 год. 00 хв. 22 березня 2022 року, 23 березня 2022 року; 14 год. 00 хв. 
24 березня 2022 року, 25 березня 2022 року; 09 год. 00 хв. 28 березня 2022 року; 14 год. 00 хв. 29 березня 
2022 року, 31 березня 2022 року, 05 квітня 2022 року, 06 квітня 2022 року, 07 квітня 2022 року; 11 год. 00 хв. 
12 квітня 2022 року, 13 квітня 2022 року, 14 квітня 2022 року; 13 год. 00 хв. 18 квітня 2022 року; 14 год. 00 
хв. 19 квітня 2022 року, 20 квітня 2022 року, 28 квітня 2022 року, 13 травня 2022 року, 17 травня 2022 року; 
11 год. 00 хв. 18 травня 2022 року, 14 год. 00 хв. 19 травня 2022 року, 20 травня 2022 року, 24 травня 2022 
року, 25 травня 2022 року, 26 травня 2022 року, 27 травня 2022 року за адресою: місто Київ, проспект Пере-
моги, 41, тел.:+38044-585-27-43, e-mail:inbox@vaks.gov.ua

Копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченому Онищенку О. Р., надсилають-
ся захисникам Іщенку О. Б., Мегеді В. В., Іващенко Ю. І., Животову О. М., Іщенко Ю. А., Купрію В. М., Мар-
кевичу В. Я., Парамоновій О. Ю., Мірошнику О. М., копії процесуальних документів, що підлягають вручен-
ню обвинуваченій Павленко О. Г., надсилаються захисникам Іщенку О. Б., Мегеді В. В., Глядику Б. М., Пара-
моновій О. Ю., Мірошнику О. М.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності. 

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 повідомлення про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.
Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження обвинувачені вважаються належним чином ознайомленими з її змістом.

У провадженні Вищого антикорупційного суду пе-
ребувають матеріали кримінального провадження, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 ро-
ку за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валенти-
новича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Іго-
ря Володимировича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 02 люто-
го 2021 року постановлено здійснювати спеціальне 
судове провадження у кримінальному провадженні 
за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентино-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Во-
лодимировича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, 
громадянин України, 26.06.1975 року народження, 
уродженець м. Жовті Води Дніпропетровської об-
ласті, зареєстрований та останнє відоме місце  про-
живання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дні-
пропетровська обл., 52210, який обвинувачується у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в су-
дове засідання, яке відбудеться 14 грудня 2021 ро-
ку о 16 годині 30 хвилин у приміщенні Вищого ан-
тикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 
41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Во-
лодимирович, громадянин України, 29.10.1963 року 
народження, уродженець м. Жовті Води Дніпропе-
тровської області, зареєстрований та останнє відоме 
місце  проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А,  
м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який 
обвинувачується у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться 14 
грудня 2021 року о 16 годині 30 хвилин у приміщенні 
Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект 
Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), голову-
ючий суддя: Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О. 

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Оголошення про виклик до суду

 У провадженні Вищого антикорупційного суду 
перебувають матеріали кримінального проваджен-
ня, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за № 42015051110000062 від 05 листопада 
2015 року, за обвинуваченням Юхимука Руслана Сте-
пановича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених частиною третьою статті 368, части-
ною третьою статті 358, частиною першою статті 263 
Кримінального кодексу України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 30 
листопада 2020 року постановлено здійснювати спе-
ціальне судове провадження у кримінальному про-
вадженні за обвинуваченням Юхимука Руслана Сте-
пановича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених частиною третьою статті 368, части-
ною третьою статті 358, частиною першою статті 263 
Кримінального кодексу України, 12 квітня 2021 ро-
ку в зазначеному кримінальному провадженні закін-
чено підготовче судове засідання та призначено су-
довий розгляд.

У зв’язку з чим Юхимук Руслан Степанович, який 
народився 20 жовтня 1977 року в селі Нива Трудова 
Апостолівського району Дніпропетровської області, 
зареєстрований за адресою: Луганська область, Кре-
мінський район, місто Кремінна, вулиця Тітова, бу-
динок 7, квартира 1, який обвинувачується у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених час-
тиною третьою статті 368, частиною третьою стат-
ті 358, частиною першою статті 263 Кримінально-
го кодексу України, викликається в судове засідан-
ня, яке відбудеться 21 грудня 2021 року о 14 годи-
ні 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційно-
го суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон  
+380-44-561-26-51), головуючий суддя: Сікора К. О., 
судді: Гавриленко Т. Г., Танасевич О. В.

У разі неприбуття у судове засідання обвинува-
чений повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше судовий розгляд кримінального проваджен-
ня здійснюватиметься за його відсутності.

Поважними причинами неприбуття особи на ви-
клик є обставини, зазначені в статті 138 Криміналь-
ного процесуального кодексу України. 

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

СУДОВА ПОВІСТКА 
 про виклик до суду у кримінальному провадженні 

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 10.12.2021ро-
ку о 10-00 год. обвинуваченого Тофана Сергія Сергійовича, 13.07.1983 року народження, зареєстрова-
ного за адресою: с. Воєводське Арбузинського району Миколаївської області, вул. Набережна , буд. 103, 
який мешкав за адресою: м. Южноукраїнськ Миколаївської області, вул. Дружби народів, 6/18, для учас-
ті у продовженні розгляду кримінального провадження № 486/939/16-к по обвинуваченню Тофана Сер-
гія Сергійовича у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358,  
ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ. 

Розгляд даного кримінального провадження відбудеться в приміщенні Южноукраїнського міського суду 
за адресою: вул. Дружби народів, 3-«А», головуючим суддею Савіним О. І.

Вам необхідно з’явитися на вказані дату та час для участі у розгляді даної справи. 
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду. 
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. 
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. 

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів (майна)

АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
Номер лота: G22N020976
Найменування активу/стислий опис активу Нежитлове приміщення, заг.пл. 145,8 кв. м., за адресою:  

м.Київ, вул. Ярославська, буд. 56а, пр. 17
Детальна інформація по лоту https://prozorro.sale/auction/GFE001-UA-20211125-56461 
Номер лота: G22N020977
Найменування активу/стислий опис активу Нежитлове приміщення, заг.пл. 159,9 кв.м, за адресою:  

м.Київ, вул. Ярославська, буд. 56а, пр. 17/1
Детальна інформація по лоту https://prozorro.sale/auction/GFE001-UA-20211125-97950 
Місце проведення аукціону: https://prozorro.sale/
Дата проведення аукціону: 07.12.2021 р.
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) вказується  

на веб-сайті: https://prozorro.sale/

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів (майна)

АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
Номер лота G16N020978, G16N020979, G16N020980, G16N020981

G16N020982
Найменування активу/стислий опис активу Права вимоги за кредитними договорами та дебіторська заборгованість
Детальна інформація по лоту https://prozorro.sale/auction/GFE001-UA-20211125-80028

https://prozorro.sale/auction/GFE001-UA-20211125-74140
https://prozorro.sale/auction/GFE001-UA-20211125-39363
https://prozorro.sale/auction/GFE001-UA-20211125-84426
https://prozorro.sale/auction/GFE001-UA-20211125-09191

Місце проведення аукціону https://prozorro.sale/
Дата проведення аукціону 07.12.2021 р.
Час проведення аукціону Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) вказується  

на веб-сайті: https://prozorro.sale/
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 2 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0 -5 +4 +9 Черкаська +1 -4 +5 +10
Житомирська +1 -4 +4 +9 Кіровоградська 0 -5 +5 +10
Чернігівська -1 -6 +2 +7 Полтавська 0 -5 +2 +7
Сумська -2 -7 +2 +7 Дніпропетровська 0 -5 +5 +10
Закарпатська 0 +5 +2 +7 Одеська -2 +3 +9 +14
Рівненська +2 -3 +4 +9 Миколаївська -2 +3 +9 +14
Львівська -1 +4 +4 +9 Херсонська +2 -3 +10 +15
Івано-Франківська -1 +4 +4 +9 Запорізька 0 -5 +5 +10
Волинська +2 -3 +4 +9 Харківська 0 -5 +3 +8
Хмельницька +2 -3 +5 +10 Донецька +1 -4 +3 +8
Чернівецька -1 +4 +5 +10 Луганська +1 -4 +3 +8
Тернопільська +2 -3 +4 +9 Крим 0 +5 +10 +15
Вінницька -2 +3 +5 +10 Київ -1 -3 +6 +8

Укргiдрометцентр

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Шпір Михайло Федорович, 16.08.1986 р.н., останнє 

відоме місце проживання: м. Івано-Франківськ, с. Крихівці, вул. Рок-
солани, 16, кв. 1, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 10.12.2021 на 13 год. 20 хв. до Івано-Фран-
ківського міського суду Івано-Франківської області за адресою: м. Іва-
но-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 20, для 
розгляду кримінального провадження про обвинувачення Шпіра Ми-
хайла Федоровича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 
України.

Головуючий суддя Іннеса Болюк
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Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Святий Онуфрій з’явився  
у середмісті Тернополя 
ЛОКАЦІЯ ЗАЦІКАВЛЕННЯ. Із цією скульптурою авторства 
геніального Пінзеля пов’язано чимало містичних подій

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

У середмісті Тернополя 
встановили копію тво-

ріння видатного скульптора 
середини XVIII століття Іо-
анна-Георга Пінзеля фігуру 
святого Онуфрія. Оригінал 
цього шедевра зберігається у 
селі Рукомиш неподалік міс-
та Бучач. Після себе великий 
майстер залишив багато таї-
ни біографічної й творчої. Зі 
скульптурою святого Онуф-
рія пов’язано чимало новіт-
ніх подій, навіть містичних. 
Зокрема те, що її не показа-
ли на виставці робіт Пінзеля 
у Луврі, хоч цього дуже всі 
прагнули. 

Оберіг села 
Рівно дев’ять років тому в 

одному з найпрестижніших 
музеїв Європи та світу Лув-
рі відкрили виставку робіт 
Іоанна-Георга Пінзеля. Його 
називають українським Мі-
келанджело, основополож-
ником нової барокової плас-
тики, великим майстром. До-
сі не відомо, де він народив-
ся, звідки прибув на Галичи-
ну, коли відійшов у засвіти. 
Зате достеменно, що певний 
час його життєвий і творчий 
шлях тісно пов’язаний з Бу-
чачем на Тернопільщині. 

За кілька кілометрів від 
цього міста лежить село Ру-
комиш. Туристи люблять сю-
ди навідуватися, аби поми-
луватися не лише тутешніми 
природними краєвидами, а й 
пройтися Хресною дорогою, 
стації якої відтворюють ка-
плички з різним архітектур-
ним  вирішенням. У тутешніх 
травертинових скелях ченці 
колись облаштували печер-
ний храм. До 1754 року тут 
діяв монастир. Через 13 років 
після закриття обителі в селі 
освятили церкву Св. Онуф-
рія. Вона мала оборонне зна-
чення — її стіни завширш-
ки до 1 метра 60 сантиметрів. 
Багато таємниць храм збері-
гає кілька століть.

Церква в Рукомиші стала 
відомою саме завдяки Пінзе-
лю і його скульптурі в камені 
святого Онуфрія. Коли готу-
вали виставку творів Пінзеля 
в Луврі, на Тернопілля при-
їжджала делегація із Фран-
ції, яка тоді відібрала для по-
казу в Парижі роботи з Тер-
нопільського обласного кра-
єзнавчого музею, дияконські 
ворота з Покровської церкви 
в Бучачі. Слугувати певним 
взірцем кам’яної пластики 
талановитого скульптора у 
Луврі мала б фігура святого 
Онуфрія із села Рукомиш. Та 
Лувр її не побачив. Парафі-
яни не дозволили повезти на 
виставку «оберіг свого села». 

До того ж улітку 2012 ро-
ку сталася надзвичайна по-

дія з містичним підтекстом. 
Зі скелі неподалік вікна дав-
нього печерного храму від-
кололися кількадесятитонні 
брили і покотилися на церк-
ву. Такі валуни, звісно, могли 
знищити храм ущент. Яки-
мось дивом ніхто не загинув, 
адже обвал стався близько 
полудня. Кам’яна маса за-
вдала шкоди бабинцю — сті-
ни потріскалися. Однак во-
на зупинилася перед самою 
скульптурою Пінзеля,  зла-
мавши лише мізинець на ру-
ці святого. 

Скульптор відтворив по-
стать зі складеними в молит-
ві руками. «Вважаю, що ли-
ше одним пальцем святий 
Онуфрій зупинив руйнуван-
ня старовинної церкви», — 
каже настоятель храму в Ру-
комиші о. Михайло Суканець.  

Уже був намір реставрува-
ти цей мізинець, навіть стер-
жень заклали, але дослуха-
лися до порад, що не варто 
цього робити. «Вони нам по-
радили, що треба говорити, 
яку силу мають святі угод-
ники Божі тоді, коли засту-
паються за те, що охороня-
ють», — ділиться думками 
священник. 

Під зорею 
майстра

Освячувати скульптуру 
святого Онуфрія, точніше, її 
копію о. Михайло Суканець 
приїхав до обласного цен-
тру. Вона постала в серед-
місті Тернополя на сходах до 
торговельно-відпочинково-
го центру «Атріум». Священ-
ник побажав, щоб ця фігура 
закликала сюди тих, хто шу-
кає в Господа ласки та благо-
словіння.

Ініціатором встановлен-
ня копії став тернопільський 
підприємець і доброчинець 
Тарас Демкура. На урочис-
тому заході він зазначив, 
що майже десять років то-

му долучився до популяри-
зації славетного скульптора: 
спонсорував видання аль-
бому-каталога «Таїна Іоан-
на-Георгія Пінзеля», в яко-
му можна побачити не лише 
роботи, які добре зберегли-
ся, а й ті, що зазнали ушко-
дженння. Дослідниця твор-
чості Пінзеля Віра Стець-
ко з фотохудожником Кос-
тянтином Сачеком об’їздила 
на Тернопіллі, Прикарпатті, 
Львівщині всі місця, де пра-
цював майстер, храми й му-
зеї, в яких зберігали чи були 
його роботи. 

Після виставки у Лув-
рі Благодійний фонд роди-
ни Демкур започаткував гро-
мадську ініціативу «Під зо-
рею Пінзеля». За підтрим-
ки МЗС України, Посольств 
України в деяких країнах, 
Міжнародної торгової пала-
ти цей культурно-мистець-
кий проєкт змогли предста-
вити в Аргентині, Брази-
лії, Австралії, Португалії, ін-
ших державах. Крім матері-
алів, документального філь-
му про Пінзеля, знайомили з 
українською культурою, на-
родним вбранням. Обрали й 
гасло цієї ініціативи: «Через 
культурну дипломатію до 
економічної спів праці». Вод-
ночас дбали про налагоджен-
ня економічних зв’язків, ор-
ганізовували бізнес-зустрічі.

Тепер завдяки Тарасо-
ві Демкурі в центрі Терно-
поля з’явився святий Онуф-
рій, який стане ще однією ту-
ристською локацією. Ман-
дрівникам розповідатимуть 
її історію, щоб зацікавити ін-
шими виставленими робота-
ми Пінзеля в обласному кра-
єзнавчому музеї, Бучачі чи 
Рукомиші.       

Автор копії
Святого Онуфрія для Тер-

нополя відтворив народний 
художник України скуль-

птор Роман Вільгушинський. 
Він виріс у тому краї, де тво-
рив Пінзель. Часто ще шко-
лярем з рідного Язлівця при-
їжджав у Бучач і годинами 
оглядав тутешні скульпту-
ри. Ім’я автора відкрив уже 
у студентські роки. Тоді до-
слідник творчості геніаль-
ного скульптора середини 
XVIII століття Герой Украї-
ни Борис Возницький підго-
тував в Олеському замку на 
Львівщині першу виставку 
дерев’яної скульптури Пін-
зеля. Саме Борис Возниць-
кий знайшов у Рукомиші фі-
гуру святого Онуфрія. Він її 
побачив під вапняним нальо-
том. 

Першими роботами Пін-
зеля, які взявся копіюва-
ти Роман Вільгушинський, 
стали придорожні колони 
Богородиці та Яна Непому-
ка в Бучачі. Він уже вигото-
вив копії п’яти скульптур-
них творів. Розповідає, що 
2007 року Борис Возниць-
кий запропонував йому зро-
бити копію святого Онуфрія. 
Коли брила впала з гори та 
зупинилася в церкві, Роман 
Вільгушинський заформу-
вав фігуру. 

«Дуже складна була фор-
ма, — розказує Роман, — але 
вдалося отримати два від-
ливки. Один залишив о. Ми-
хайлові Суканцю, другий по-
віз до Бориса Возницького». 

Оригінал зроблено з вап-
няку, а копію виконано з те-
ребовлянського пісковику. 

«Вапняк дуже м’який, — 
зазначає скульптор, — а щоб 
повторити всі деталі, потрі-
бен щільніший камінь».  

Розмір скульптури збе-
ріг — майже метр. Працював 
над копією від весни до осені. 
Отримав велике задоволен-
ня від роботи, адже повтори-
ти пластику, динаміку, якою 
володів Пінзель, для пана Ро-
мана було і навчання, і піз-
нання, і захоплення. 

Народний художник України Роман Вільгушинський поруч зі своєю роботою — копією 
скульптури Іоанна-Георга Пінзеля «Святого Онуфрія»

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Обрезанова О.Й.  

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Обрезанов Олександр Йосифович, 27.01.1965 р.н., 

громадянин України, останнє відоме місце реєстрації та проживан-
ня: Луганська область, м. Сорокине (Краснодон), мікрорайон Мі-
кроцентр, буд. 18, кв. 13-14, у відповідності до ст.ст. 133,135, 297-
5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 06.12.2021 на 09 год. 00 
хв. до слідчого слідчого управління СБ України у м. Києві та Ки-
ївській області Борецької Н.С., за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги,  
буд. 55/2, для отримання повідомлення про зміну раніше повідо-
мленої підозри, повідомлення про завершення досудового розслі-
дування, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового роз-
слідування, а також отримання обвинувального акта та реєстру ма-
теріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22018101110000119, яке 08.06.2018 внесено до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого без поваж-
них причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, настають 
наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ 
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Степанько Сергій Леонідович, 10.04.1971 року на-

родження, останнє відоме місце проживання: Херсонська область, Ча-
плинський район, с. Червона Поляна, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 
КПК України повідомляється про те, що 02.08.2018 року Херсонським 
міським судом Херсонської області по кримінальному провадженню 
№22015230000000032 за обвинуваченням Степанька Сергія Леонідо-
вича за ст. 258-3 ч. 1 КК України постановлена ухвала про здійснення 
розгляду справи за відсутністю обвинуваченого (in absentia) у поряд-
ку спеціального судового провадження.

Також Степанько С.Л. повідомляється про те, що йому необхід-
но з’явитися 09.12.2021 року о 16:15 год. у каб. 703 до Херсонсько-
го міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського, 6/29, для участі у розгляді кримінального провадження  
№ 766/9438/17 за ч. 1 ст. 258-3 КК України як обвинуваченому.

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

Суддя Зубов О.С.
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