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Прем’єр-міністр Словенії, яка головує у Раді ЄС,  
про комплекс стримування агресивної політики Кремля 
щодо України

Відносини України  
й НАТО Росії не стосуються

ПІДТРИМКА. НАТО вкотре виступило із закликом до РФ що-
до негайного зниження напруження на кордоні України. «Ми 
відкидаємо хибні російські твердження про провокації з боку 
України і НАТО. Ми закликаємо Росію до негайної деескала-
ції, обирати дипломатичні засоби і дотримуватися її міжнарод-
них зобов’язань щодо відкритості у військовій діяльності, — ци-
тує УНІАН заяву Альянсу. — Ми завжди рішуче відповідатиме-
мо на будь-яку загрозу нашій безпеці, зокрема зміцненням на-
шої політики колективної оборони за необхідності».

І будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні 
наслідки. «Ми повторюємо підтримку територіальної ціліснос-
ті й суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кор-
донів і закликаємо Росію вивести її сили з України відповідно 
до міжнародних зобов’язань і обіцянок. Ми підтримуємо право 
всіх країн ухвалювати рішення стосовно їхнього майбутнього і 
закордонної політики вільно від зовнішнього втручання. Відно-
сини НАТО з Україною — це справа лише України і 30 країн-
членів НАТО», — наголошено в документі.

ЯНЕЗ ЯНША: 

ЦИФРА ДНЯ

500 млн грн
становили перші виплати учасникам 

тестування програми «єПідтримка»  
за вакцинацію 

«Наша позиція єдина. Ми 
не допустимо повторення 

того, що сталося, коли 
Росія вторглася в Крим. 

Ми будемо готовими 
цього разу».

Держава крокує 
шляхом розвитку

ГОДИНА ЗАПИТАНЬ ДО УРЯДУ. Прем’єр-міністр оприлюднив 
цьогорічні досягнення та окреслив пріоритети  
на найближчу перспективу 
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

«Урядовий кур’єр» 
аналізує, як підвищення 
акцизів на тютюн вплинуло 
на наповнення бюджету  
і ринок

ТЕНДЕНЦІЇ

Актор з Тернополя Михайло 
Безпалько — рекордсмен 
України, який більш як 65 
років працює Дідом Морозом і 
понад 30 — Святим Миколаєм

ЦИТАТА ДНЯ
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ДОКУМЕНТИ

Указ Президента України «Про 
призначення стипендій Президента 
України для видатних та молодих і 
перспективних спортсменів України з 
олімпійських видів спорту та їх тренерів»

для ветеранів війни, пенсіонерів,
чорнобильців, студентів

для інших передплатників
та підприємств і організацій

УВАГА! Послуга за приймання передплати на 2022 рік – безкоштовна.

Триває передплата на 2022 рік. Передплату приймають усі відділення поштового зв’язку. Також її можна оформити на сайті: ДП «Преса» www.presa.ua та ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави держави, 
роботу Кабінету Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів відповідають 
авторитетні спеціалісти: урядовці, 
юристи, учені, лікарі

Передплатний індекс 61035
Соціальний передплатний індекс 40227

На 1 місяць                       40 грн       70 грн
На 3 місяці                      120 грн    210 грн
На 6 місяців     240 грн    420 грн
На рік          480 грн    840 грн  

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА 
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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

Підозрюваний Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 КПК 
України Вам необхідно з’явитись 22.12.2021 об 11 год 30 хв до слідчого судді Печерського районного су-
ду м. Києва Ільєвої Т. Г. за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, для участі як підозрюваного у роз-
гляді клопотання слідчого слідчої групи — слідчого першого відділу Управління з розслідування злочи-
нів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань Єро-
хіна І. А. про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного Януковича Ві-
ктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., у кримінальному провадженні № 62021000000000279 від 09.04.2021 
(справа № 757/44186/21-к).

Поважні причини неприбуття 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, подоро-

жі 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, передбачені
статтею 139 КПК України:
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юри-

дичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку 
викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її 
змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого непри-
буття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мініму-
му для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик 
слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка 
може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбут-

тя на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений 
у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, 
території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про початок здійснення спеціального досудового 

розслідування

Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької об-
ласті від 14.12.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досу-
дового розслідування стосовно підозрюваного Дзигунов Юрій Юрійо-
вич, 22.11.1984  року народження, зареєстрованого за адресою: вул. 
Самарця, 80, місто Олешки (Цюрупинськ) Херсонської області, який  
підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 258-3, ч.2 ст. 110, ч.2 ст. 260 КК України. 

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного

Громадянин України Дзигунов Юрій Юрійович, 22.11.1984 р.н., заре-
єстрований за адресою: вул. Самарця, 80, місто Олешки (Цюрупинськ) 
Херсонської області, паспорт серія МО № 909461, виданий 30.01.2001, 
у відповідності до ст. ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися в період часу з 09 год.00 хв. до 14 год. 00 хв. 22.12.2021 
до кабінету № 6 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Ма-
ріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, 
до слідчого слідчого відділу Прудських Вадима Володимировича (номер 
телефону +380-93-789-33-97) за адресою: Донецька область, м. Маріу-
поль, вул. Морських Десантників, буд. 20, для  повідомлення Вам про за-
вершення досудового розслідування, відкриття та ознайомлення із мате-
ріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України, вру-
чення Вам обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового роз-
слідування в порядку ст. 291 КПК України, у кримінальному проваджен-
ні №22016230000000021, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 05.04.2016, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 
КК України.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, пе-
редбачених ст. 138 КПК України настає відповідальність, передбачена  
ст. 139 КПК України

Повістка про виклик 
підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку 

спеціального судового 
провадження.

Обвинувачена Шестопалова Наталія 
Валеріївна, 28.11.1973 р.н., зареєстрована 
за адресою: м. Донецьк, Сіверська, 19, кв. 
33, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК 
України викликається у судове засідання, 
що відбудуться 23 грудня 2021 о 14.00 го-
дині в залі судових засідань № 130 При-
морського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
для участі в судових засіданнях в якості 
обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на 
виклик суду згідно зі статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинува-
ченого, передбачені статтями 139, 323 
КПК України.

Суддя Осіік Д. В.

Повістка про виклик 
обвинуваченого до суду

Октябрський районний суд м. Полта-
ви викликає обвинуваченого Артамоно-
ва Андрія Валерійовича, 12.05.1968 р.н. у 
підготовче судове засідання о 09:00 год. 
23.12.2021 р. у справі № 554/6157/21 за 
обвинуваченням Артамонова Андрія Ва-
лерійовича, 12.05.1968 р.н., у вчиненні 
кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Адре-
са суду: м. Полтава, вул. Навроцького, 5 
(зал судових засідань №5). Явка до суду 
обов’язкова.

У разу неявки з поважних причин про-
симо повідомити про це суд.

Суддя Троцька А. І.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
підозрюваного при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Голубенку Ігорю Юрійовичу, 28.10.1985 року народження, зареєстрованому за адресою: 
Луганська обл., м. Алчевськ, пр. Леніна, буд. 9, кв. 5, на підставі ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, не-
обхідно з’явитись 28.12.2021 о 10 год. 00 хв. в кабінет № 311 слідчого відділу Управління Служби безпеки 
України в Тернопільській області, до старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області стар-
шого лейтенанта юстиції Дуди С.С., за адресою: м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 21, тел.: (0352) 
279-216, для участі у проведенні слідчих дій, а також для виконання вимог ст. 290 КПК України, у криміналь-
ному провадженні № 22020210000000026 від 02.12.2020, за підозрою Голубенка І.Ю. у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Для відома: старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області Дуда Степан Степанович, у 
відповідності до вимог ч. 6 ст. 297-4 КПК України повідомляє, що 13.12.2021 слідчим суддею Тернопільсько-
го міськрайонного суду Тернопільської області постановлено ухвалу про дозвіл на здійснення спеціального 
досудового розслідування стосовно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України Голубенка Ігоря Юрійовича, 28.10.1985 року народження, зареєстрованого за 
адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, пр. Леніна, буд. 9, кв. 5.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває клопотанням детектива Національного бюро 
Першого відділу детективів Другого  підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного  
антикорупційного бюро України Дмитрієнка Володимира Павловича, погоджене прокурором першого від-
ділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Василенковим Борисом 
Миколайовичем, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному  Дубілету 
Олександру Валерійовичу, у кримінальному провадженні №12017040000000531 від 06.03.2017.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28.10.2021 постановлено здійснювати  спеці-
альне досудове розслідування відносно підозрюваного в даному кримінальному провадженні — Дубілета 
Олександра Валерійовича, 25.10.1962  р.н. 

На підставі вищевикладеного Вищий антикорупційний суд  у порядку ст. 297-5 КПК України викликає в 
судове засідання  на 14 год. 00 хв. 21 грудня 2021 року підозрюваного Дубілета Олександра Валерійовича, 
25.10.1962 р.н., для розгляду вищезазначеного клопотання (судове засідання відбудеться  в приміщенні Ви-
щого  антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом. 

Слідчий суддя Мовчан Н. В.

Повідомлення про оприлюднення  
звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями 
розвитку на 2023-2024 роки

З метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громадськості на офіційному сайті Ірпінської 
міської ради (в категорії «економіка») оприлюднено Звіт про стратегічну екологічну оцінку Програми соці-
ально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік та осно-
вні напрями розвитку на 2023-2024 роки, посилання для доступу: https://imr.gov.ua/prozore-misto/ekonomika;

1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження: Ірпінська міська рада;
2. Орган, від якого можна отримати інформацію, щодо звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми: 

відділ економіки та стратегічного планування виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської облас-
ті (вул. Шевченка 2а, м. Ірпінь, Київська область, 08200);

3. Необхідність проведення транскордонних консультацій: відсутня;
4. Передбачувана процедура громадського обговорення:
- зауваження та пропозиції просимо надавати особисто або через уповноваженого представника у пись-

мовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистого підпису; від 
юридичних осіб — із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керів-
ника до відділу економіки та стратегічного планування виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київ-
ської області (вул. Шевченка 2а, м. Ірпінь, Київська область, 08200).

- строк громадського обговорення — 30 днів з дати даної публікації;
- відповідальна особа: Марченко Юлія Юріївна (контактні дані:  ekonomika2008@ukr.net, тел.: (045-97)  

60-273, 62-461).
Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

Повідомлення про оприлюднення  
Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Плану реалізації 

Стратегії розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

1. З метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громадськості на офіційному сайті Ірпін-
ської міської ради (в категорії «економіка») оприлюднено Заяву про визначення обсягу стратегічної еколо-
гічної оцінки проєкту Плану реалізації Стратегії розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022-
2024 роки, посилання для доступу: https://imr.gov.ua/prozore-misto/ekonomika;

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження: Ірпінська міська рада;
3. Орган, від якого можна отримати інформацію щодо заяви про визначення обсягу стратегічної еколо-

гічної оцінки проєкту Плану реалізації Стратегії розвитку: відділ економіки та стратегічного планування ви-
конавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області (вул. Шевченка 2а, м. Ірпінь, Київська область, 
08200);

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій: відсутня;
5. Передбачувана процедура громадського обговорення:
- зауваження та пропозиції просимо надавати особисто або через уповноваженого представника у пись-

мовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистого підпису; від 
юридичних осіб — із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керів-
ника до відділу економіки та стратегічного планування виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київ-
ської області (вул. Шевченка 2а, м. Ірпінь, Київська область, 08200).

- строк громадського обговорення — 30 днів з дати даної публікації;
- відповідальна особа: Марченко Юлія Юріївна (контактні дані:  ekonomika2008@ukr.net, тел.: (045-97)  

60-273, 62-461).
Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

  №51-7121км18

Повідомлення
Касаційний кримінальний суд Верховного Суду повідомляє засудженого Януковича Віктора Федоровича, 

що 06 грудня 2021 року постановою Верховного Суду вирок Оболонського районного суду м. Києва від 24 січ-
ня 2019 року та ухвалу Київського апеляційного суду від 02 жовтня 2020 року стосовно Януковича Віктора Фе-
доровича залишено без зміни, а касаційні скарги захисників Байдика Олександра Анатолійовича, Біленка 
Богдана Володимировича, Горошинського Олександра Олександровича, Сердюка Віталія Анатолійовича та 
Федоренка Ігоря Люсиковича, Фозекош Андріани Андріївни — без задоволення.

З вказаною постановою можна ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланнями:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/101634682 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/101873632

Суддя Андрій ЧИСТИК

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебуває кримінальне провадження за обвину-

ваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5  
ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 р. н., останнє відоме зареєстроване міс-
це проживання: м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, в судове засідання з розгляду кримінального провадження за його об-
винуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, роз-
гляд якого здійснюється в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 20 грудня 2021 року о 14 год. 00 
хв.,  в приміщенні суду (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2).

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

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження 
обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Ільяшевич О. В

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження  

№ 417/1262/12 за обвинуваченням Жиліна Вадима Едуардовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 438 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, суддя Марківського районного суду Луганської області Чернік А. П. 
викликає Жиліна Вадима Едуардовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 13 січня 2022 року об 11 годи-
ні 00 хвилин у залі судових засідань Марківського районного суду Луганської області за адресою (пл. Соборна, буд. 
31, смт Марківка, Марківського району, Луганської області, 92400). 

Суддя Анастасія ЧЕРНІК

Повістка про виклик підозрюваного до слідчого в порядку 

ст.133 ч. 8, ст.135 КПК України. Слідче управління ГУНП у м. Києві повідомляє про виклик Новика Ми-
хайла Михайловича, 12.09.1991 р. н., відоме місце реєстрації: м. Киів, вул. Кропивницького, буд. 3, кв. 
16 на 17.00 год. 21.12.2021 до слідчого Палішевської О. В. за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114, 
каб. 308 для допиту та проведення інших слідчих дій як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 12019100000000585 від 30.05.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п.п. 6, 11  
ч. 2 ст. 115. Наслідки та поважні причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст. 138-139 КПК Украіни.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Повідомлення
До відома засуджених Бєдуліна Ігоря Віта-

лійовича, 20.02.1965 р.н., Бурякова Олексан-
дра Анатолійовича, 28.08.1970 р.н., Виногра-
дова Миколи Олексійовича, 16.05.1979 р.н., Те-
легіна Дмитра Юрійовича, 17.11.1992 р.н.: кри-
мінальне провадження за касаційними скар-
гами захисників Гаврилюка Р. А. та Толоколь-
нікова С. В. на вирок Лисичанського місько-
го суду Луганської області від 18 травня 2020 
року та ухвалу Луганського апеляційного су-
ду від 5 жовтня 2020 року щодо Бєдуліна Іго-
ря Віталійовича та Виноградова Миколи Олек-
сійовича призначено до розгляду у Касаційно-
му кримінальному суді у складі Верховного Су-
ду на 14:00 З лютого 2022 року за адресою: вул.  
П. Орлика, 4-А, м. Київ.

Суддя Олександр Ємець

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Погорєлов Володимир Яко-

вич, 27.06.1953 р.н., зареєстрований за адре-
сою: Луганська область, м. Лутугине, вул. 
Крупської, буд. 23, кв. 10, у порядку ст.ст. 
133, 135 КПК України викликається на 10 год. 
28.12.2021, 29.12.2021 та 30.12.2021 до слідчо-
го в ОВС слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ 
в Донецькій та Луганській областях Можає-
ва Михайла Сергійовича (тел. 0645268110) за 
адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 
вул. Федоренка, буд. 21, для допиту як підо-
зрюваного та проведення інших слідчих та про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22018130000000297 від 31.08.2018. Наслід-
ки та поважні причини неприбуття особи на ви-
клик визначені ст.ст.138-139 КПК України. 

У провадженні Галицького районного суду  
м. Львова у складі головуючого судді Романю-
ка В. Ф. знаходиться кримінальне провадження за 
обвинуваченням Саєнка Олександра Миколайовича, 
20 березня 1974 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом 
призначено на 27.01.2022 року об 11 год. 00 хв. у 
приміщенні Галицького районного суду м. Львова 
за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2.

Попереджаємо Саєнка Олександра Миколайо-
вича, 20 березня 1974 року народження, зареє-
строваного за адресою: Харківська обл., Дерга-
чівський р-н, смт Вільшани, пров. Скнаріна, буд. 5, 
проживаючого за адресою: м. Харків, просп. Трак-
торобудівників, буд. 100 А, кв. 80, що у випадку Ва-
шої неявки у судове засідання на вищевказані дату 
та час справу буде розглянуто у Вашій відсутнос-
ті на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Калинівський районний суд Вінницької області викликає як відпо-
відача Нечипорук Людмилу Андріївну, зареєстровану за адресою: Він-
ницька область, місто Калинівка, вулиця Нова, будинок №9б у справі 
за позовом Мустафаєвої Г. П. до Нечипорук Л. A. про стягнення боргу, 
в судове засідання, що відбудеться о 13:00 25 січня 2022 року за адре-
сою: Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця 
Вадима Нестерчука, 70, каб. № 1, Вінницької області.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розгляну-
то за його відсутності за наявними в справі доказами.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України Махна Юрія Вікторовича, 10 березня 
1956 року народження, який мешкає в місті Луганську по вулиці 395-
ої шахтарської дивізії, 24, кв. 57 і по вулиці Леніна, 126, кв. 1, у судові 
засідання, які проводитимуться в порядку спеціального судового про-
вадження та відбудуться 3 лютого 2022 року о 10 год. 00 хв. та 15 лю-
того 2022 року о 10 год. 00 хв. в залі судових засідань Тернопільсько-
го міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревсько-
го, 34 (очікувати на 2-му поверсі). 

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу. 

У разі неявки обвинуваченого Махна Ю. В. в судові засідання ого-
лошення вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.  

Суддя Валентин ЛОМАКІН

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області 

перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Калініченка Пав-
ла Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 110  КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. викликає обвинуваче-
ного Калініченка Павла Володимировича, 11.06.1980 р. н., останнє відоме 
зареєстроване місце проживання: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Тока-
рева, 13, кв. 6, в судове засідання з розгляду кримінального проваджен-
ня за його обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, розгляд якого здійснюється в поряд-
ку спеціального судового провадження, яке відбудеться  22 грудня 2021 
року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального прова-
дження здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Ольга ІЛЬЯШЕВИЧ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Гриценко Сергій Вікторо-

вич, 10.06.1986 р.н., зареєстрований за адре-
сою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Вільямса, 
буд. 35, кв. 36, в порядку ст.ст. 133, 135 КПК 
України викликається на 10 год. 19.01.2022, 
20.01.2022 та 21.01.2022 до СВ 3 управлін-
ня ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях 
(тел. 0645268110) за адресою: Луганська обл.,  
м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 21, для до-
питу як підозрюваного та проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22020130000000087 від 17.03.2020. Наслід-
ки та поважні причини неприбуття особи на ви-
клик визначені ст.ст.138-139 КПК України.

Слідчий Євгеній ЯБЛОНСЬКИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Костюченко Дмитро Микола-

йович, 13.02.1974 р.н., зареєстрований за адре-
сою: м. Луганськ, вул. Волгоградська, буд. 58, 
у порядку ст.ст. 133, 135 КПК України виклика-
ється на 10 год. 00 хв. 28.12.2021, 29.12.2021 
та 30.12.2021 до слідчого відділу 3 управління 
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях (тел. 
0645268110) за адресою: Луганська обл., м. Сє-
вєродонецьк, вул. Федоренко, 21, для допиту 
як підозрюваного та проведення інших слідчих 
та процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №22017130000000216 від 06.09.2017. 
Наслідки та поважні причини неприбуття особи 
на виклик визначені ст.ст.138-139 КПК України.

Старший слідчий Олексій ВЛАСЕНКО

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Мартиненко Олександр Бори-

сович, 22.03.1964 р.н., зареєстрований за адре-
сою: м. Луганськ, квартал Южний, буд. 4-б, 
кв. 115, у порядку ст.ст. 133, 135 КПК Украї-
ни викликається на 10 год. 00 хв. 28.12.2021, 
29.12.2021 та 30.12.2021 до слідчого відділу 3 
управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях (тел. 0645268110) за адресою: Луган-
ська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 
21, для допиту як підозрюваного та проведен-
ня інших слідчих та процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні №22017130000000216 
від 06.09.2017. Наслідки та поважні причи-
ни неприбуття особи на виклик визначені 
ст.ст.138-139 КПК України. 

Старший слідчий Олексій ВЛАСЕНКО

Повістка про ухвалення слідчим суддею  
рішення про здійснення спеціального  

досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Шевченківського ра-

йонного суду м. Києва від 15.12.2021 (судо-
ва справа №761/41726/21) надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні, яке роз-
слідується за процесуального керівництва 
прокуратури АР Крим та м. Севастополя  за  
№ 22021011000000025 від 17.05.2021 стосовно 
підозрюваного Криворученка Олега Миколайо-
вича, 11.03.1956р.н., у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК 
України, який переховується від слідства та су-
ду та на даний час перебуває на тимчасово оку-
пованій території Кримського півострова.

Прокурор у кримінальному провадженні   
Ольга ПІРОГОВА

Повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

07.12.2021 року приватним нотаріусом Сєвє-
родонецького районного нотаріального окру-
гу Луганської обл. Глаговською О. В. була за-
ведена спадкова справа після смерті Шуми-
ло Івана Антоновича,08.03.1931 р.н., який по-
мер 11.08.2021 р. Для встановлення кола спад-
коємців, які бажають прийняти спадщину в то-
му числі, які були зареєстровані з померлим на 
день його смерті, та представників малолітніх, 
недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців 
за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися 
до приватного нотаріуса Глаговської О. В. за 
адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 
вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина, буде 
видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийня-
ли спадщину подавши заяву нотаріусу.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Печерський районний суд м. Києва викликає 
Марченка Сергія Миколайовича, 15.01.1976 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: 
м. Сімферополь, вул. Героїв Сталінграда, 19,  
кв. 131, для участі в судовому засіданні з роз-
гляду клопотання про здійснення спеціально-
го досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №42016000000000875, яке відбу-
деться 21 грудня 2021 року об 11 год. 30 хв. за 
адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, каб. 
№209.

Причини та наслідки неприбуття зазначені у  
ст. ст. 138-139, 323-327 КПК України.

Суддя Бортницька В. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Кутовий Андрій Сергійович, 28.12.1982 р.н., зареє-

стрований за адресою: Луганська обл., м. Стаханов, вул. Фестивальна, 

буд. 55, кв. 27, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам не-

обхідно з’явитися 19, 20 та 21 січня 2022 року, у період часу з 10 год. 

00 хв. до 18 год. 00 хв. до СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луган-

ській областях за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. 

Пивоварова, буд. 6, для проведення за Вашою участю слідчих та проце-

суальних дій у кримінальному провадженні №22019130000000204 від 

09.10.2019 – вручення Вам повідомлення про підозру, допиту як підо-

зрюваного, закінчення досудового розслідування, відкриття матеріалів 

досудового розслідування та вручення обвинувального акта відповідно 

до вимог ст. 278, ст. 290 та 291 КПК України.

Старший слідчий в ОВС Олександр ЛАРЧЕНКО

ОГОЛОШЕННЯ № 6 
про результати проведення конкурсу з придбання квартир  

на вторинному ринку ГУНП в Київській області 
Головним управлінням Національної поліції в Київській області про-

ведено конкурс з придбання квартир на вторинному ринку в Київській 
області (в населених пунктах, які розташовані на відстані до 15 км від 
меж міста Києва) для забезпечення житлом поліцейських та працівників 
Головного управління Національної поліції в Київській області.

Закупівля квартир здійснюється відповідно постанови Кабінету Міні-
стрів України від 16 лютого 2011 року № 147.

Джерело фінансування конкурсу: кошти Державного бюджету Укра-
їни.

Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу:
газета «Урядовий кур’єр» від 04 грудня 2021 № 234 (7102);
офіційний вебсайт МВС - mvs.gov.ua від 30.11.2021.
Розкриття конкурсних пропозицій відбулося об 11.00 10 грудня 2021 

року за адресою: вул. Володимирська, буд. 15, м. Київ.
Інформація про результати проведення конкурсу: переможцем ви-

знано ФО Пєшого О.В. (ІПН 3294918598).
Голова конкурсної комісії Павло ПАНФЬОРОВ 

14.12.2021

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 

здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 

кримінальному провадженні № 42017000000001114 від 29.08.2017 за 

підозрою Грицая Валерія Миколайовича, 29.11.1969 року народження у 

вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 

України (державна зрада).

В межах зазначеного кримінального провадження стосовно вказа-

ної особи зібрано достатньо доказів для складення та вручення пові-

домлення про підозру, у зв’язку із викладеним керуючись ст. ст. 110, 

290 КПК України пропонуємо підозрюваному Грицаю Валерію Микола-

йовичу, 29.11.1969 року народження, прибути разом зі своїм захисни-

ком до прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя Вахули Л. Я. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 

у період з 22.12.2021 по 24.12.2021 (з 09:00 по 18:00) для проведення 

вказаної процесуальної дії.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО 
Шевченківський районний суд м. Чернівці

викликає Качуру Ольгу Сергіївну, 12.05.1970 року народження, заре-
єстровану за адресою: м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 147/87 як об-
винувачену в кримінальному провадженні № 22021260000000033 за  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Судове засідання відбудеться 21 грудня 2021 року на 16:00 год. за 
адресою: 58001, м.Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет 19;

та Стовбуна Костянтина Сергійовича, 18.09.1983 року народження, 
зареєстрованого за адресою: м.Донецьк, проспект Миру, буд. 3, кв. 87, 
обвинуваченого в кримінальному провадженні №22018260000000064 
від 20.11.2018 р. за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Судове засідання відбудеться 21 грудня 2021 року о 15:00 год. за 
адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, буд. 4, каб. 12.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченої Качу-
ри Ольги Сергіївни та обвинуваченого Стовбуна Костянтина Сергійови-
ча у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження, останні вважаються належним чином ознайомлені з її змістом.


	18_p1
	18_p2
	18_p3
	18_p4
	18_p5
	18_p6
	18_P7-9
	18_P10
	18_P11
	18_P12-23
	18_P24-44
	18_P45-46
	18_P47
	18_P48



