МОМЕНТИ ЩАСТЯ

ПОСТАТІ

4

5

Українські військові
та творчі колективи
організували свято
для юних жителів
прифронтового Донбасу

ДОКУМЕНТИ

До дня народження поета Василя
Симоненка його музейна кімната в
редакції газети «Черкаський край»
поповнилася новими рукописними
експонатами з родинного архіву

7

Постанова КМУ «Про затвердження переліку
музеїв та заповідників, в яких зберігаються
музейні предмети, що є державною
власністю і належать до державної частини
Музейного фонду України»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 6 СІЧНЯ 2022 РОКУ		

№2 (7123)

ЦІНА ДОГОВІРНА

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Українцям доступні
препарати американської,
європейської та
китайської розробок — усі
надійні. Для ревакцинації
також матимемо
цілком достатній
потенціал».
Президент про забезпечення громадян різними видами
вакцин від COVID-19

Бюджетний розпис
виконано на 102,8%
ФІНАНСИ. 1084,1 мільярда гривень надійшло до загального
фонду державного бюджету упродовж 2021 року, про що свідчать
оперативні дані Державної казначейської служби. Бюджетний розпис виконано на 102,8%, або +30 мільярдів гривень.
За платежами, сплату яких до бюджету контролює Державна податкова служба, надходження становили 614,4 мільярда гривень,
розпис виконано на 103,1% (+18,4 мільярда). Зокрема за основними
платежами: податком на доходи фізичних осіб та військового збору — 137,6 мільярда гривень; податком на прибуток підприємств —
147,8 мільярда; рентною платою за користування надрами — 53,5
мільярда; акцизним податком з вироблених в Україні товарів — 68,7
мільярда; податком на додану вартість — 155,8 мільярда гривень
(зібрано 315,5 мільярда, відшкодовано 159,7 мільярда).
Видатки за загальним фондом державного бюджету становили
1257,8 мільярда гривень, або 98,4% розпису на звітний період, повідомляє пресслужба Мінфіну. Фінансування соціальних видатків,
видатків на оборону, обслуговування боргу, субвенції й дотації місцевим бюджетам здійснено в повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень.

Атомна
енергетика
підставила
своє
надійне
плече

Фото з сайту kurs.com.ua

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ
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кібератак на інформсистеми органів
державної влади припинили й
нейтралізували у грудні в Ситуаційному
центрі забезпечення кібербезпеки СБУ

2
НА ЧАСІ. Цей вид генерації зазнає основного тягаря

проходження опалювального сезону

Громадянам виплачено майже 6 мільярдів гривень
ВАКЦИНАЦІЙНА ТИСЯЧА. Понад 6,2 мільйона українців подали за перші два тижні роботи програми «єПідтримка» заявки в «Дії» на
отримання 1000 гривень за повний курс вакцинації від COVID-19. Понад 700 мільйонів
гривень з отриманих коштів громадяни вже
витратили.
«Замість прямих дотацій ми обрали механізм стимулювання попиту в тих секторах економіки, що найбільше постраждали від карантинних обмежень. Ідеться про креативні індустрії, спорт, книговидавництво, пасажирські перевезення тощо. Саме за цими напря-

мами українці можуть витратити і вже витрачають нараховані кошти. І найбільший попит
має придбання книжок, квитків до кінотеатрів
і залізничних квитків», — конкретизує перший
віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія
Свириденко.
За видами витрат найпопулярнішими стали: книжкові магазини — 250 мільйонів гривень; кінотеатри — 210 мільйонів; авіа- та залізничні пасажирські перевезення — 90 мільйонів; театри, концерти й розважальні послуги — 87 мільйонів; спорт — 59 мільйонів гривень.

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080039

USD за27.4551
1 долар США

EUR за31.0421
1 євро

Загалом від початку чинності програми «єПідтримка» громадянам уже виплачено майже 6 мільярдів гривень, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
На другому етапі (ІІ—ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний
офлайн-механізм, над яким працюють фахівці Мінцифри. Люди, які не користуються
смартфонами, зможуть подати звернення
на отримання допомоги в офлайн-форматі. Механізм, як саме відбуватимуться виплати, нині перебуває у процесі розроблен-

ня. Крім того, розглядають можливість видачі цьогоріч фізичних банківських карток.

встановлені Національним банком України на

RUB 3.6238
/ AU 49905.14
за 10 рублів

6 січня 2022 року

AG 632.13за 1 тройську
PTунцію
26925.22

PD 52357.42
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 грудня 2021 р. № 1437
Київ

Про внесення змін до Порядку використання
коштів, передбачених у державному
бюджеті для збільшення статутного капіталу
Державної спеціалізованої фінансової
установи «Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву»
з подальшим спрямуванням на виконання
Державної програми забезпечення молоді
житлом на 2013—2023 роки

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» з подальшим спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013—2023 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 488 «Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (Офіційний вісник України, 2011 р.,
№ 35, ст. 1456; 2019 р., № 2, ст. 46; 2021 р., № 25, ст. 1185, № 76, ст. 4790), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2021 р. № 1437
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої
фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву» з подальшим спрямуванням на виконання Державної
програми забезпечення молоді житлом на 2013—2023 роки
1. У пункті 5:
1) слова «При цьому першочергове право на отримання довгострокового
пільгового кредиту мають:» замінити словами «При цьому першочергове право на отримання довгострокового пільгового кредиту мають громадяни, які самостійно брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або в забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, або сім’ї, в яких
один із членів сім’ї (чоловік або дружина) брав безпосередню участь в антитерористичній операції та/або в забезпеченні її проведення чи у здійсненні зазна-

чених заходів, забезпеченні їх здійснення, за умови, що на таких громадян поширюється дія Законів України «Про забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».»;
2) абзаци другий — шостий виключити;
3) абзац восьмий викласти в такій редакції:
«відсоткова ставка за користування кредитом встановлюється у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на момент прийняття рішення про
надання кредиту. При цьому нарахування відсотків за користування кредитом
військовослужбовцям відбувається з урахуванням положень пункту 15 статті
14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей»;»;
4) друге речення абзацу шістнадцятого виключити.
2. В абзаці першому пункту 7 цифри «10» замінити цифрами «25».
3. Пункт 8 виключити.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2021 р. № 1722-р
Київ

Про передачу цілісного майнового комплексу
державної спеціалізованої бюджетної
установи Аграрний фонд до сфери
управління Міністерства аграрної політики
та продовольства
Передати цілісний майновий комплекс державної спеціалізованої бюджетної установи Аграрний фонд (код згідно з ЄДРПОУ 33642855) із сфери управління Міністерства економіки до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2021 р. № 1723-р
Київ

Про схвалення проекту Угоди
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Республіки Сейшельські острови
про взаємне скасування візових вимог
Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сейшельські острови про взаємне скасування візових вимог.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2021 р. № 1724-р
Київ

Про внесення змін до розпоряджень
Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2021 р. № 905 і 910
Внести до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р.
№ 905 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для
відшкодування витрат, пов’язаних із здійсненням невідкладної евакуації громадян України та членів їх сімей із Сектору Газа» (Офіційний вісник України,
2021 р., № 64, ст. 4069) і від 4 серпня 2021 р. № 910 «Про надання гуманітарної допомоги Литовській Республіці» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 64,
ст. 4073) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2021 р. № 1724-р
ЗМІНИ,
що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2021 р. № 905 і 910
1. В абзаці першому пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від
4 серпня 2021 р. № 905 цифри «1859,915» замінити цифрами «1738,888».
2. В абзаці першому пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від
4 серпня 2021 р. № 910 цифри «33260» замінити цифрами «29348,339».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2021 р. № 1725-р
Київ

Про передачу об’єкта незавершеного
будівництва у власність Миколаївської
міської територіальної громади
Передати об’єкт незавершеного будівництва (реєстраційний номер
1395497348101) по просп. Героїв України, 4, у м. Миколаєві Миколаївської області, що розміщений на земельній ділянці загальною площею 12,826 гектара
(кадастровий номер 4810137200:01:002:0007), у власність Миколаївської міської територіальної громади Миколаївської області.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Цижика Д. М.
Цижик Дмитро Михайлович, 09.04.1956 р.н., останнє відоме місце
проживання: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Адмірала
Головка, 54, кв. 35, відповідно до ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 10.01.2022, 11.01.2022 та 12.01.2022 на 10:00 год. до
службового кабінету № 418 ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Рудова В. В. за адресою: м. Кропивницький, вул.
В. Перспективна, 1, для допиту як підозрюваного та проведення інших
слідчих дій у кримінальному провадженні №12019120000000166 від
27.06.2019 в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358,
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначенні у
ст.ст. 138-139 КПК України.
Ст. слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області В. Рудов
тел. (052) 24-15-60, факс. (052) 24-18-74.
05.01.2022 ухвалою (справа № 423/3274/21) слідчого судді Старобільського районного суду Луганської області, надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021130000000282 від 15.07.2021, стосовно підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3
ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 357,
ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України: Сафаралієва Олега Борисовича, 27.02.1977 р.н., місце реєстрації: ______, місто Гірське Луганська
область; Яворського Миколи Миколайовича, 27.05.1985 р.н., місце реєстрації: ______, місто Гірське Луганська область; Новодрана Олександра Васильовича, 27.04.1954 р.н., місце реєстрації: ______, місто Гірське Луганська область; Кубарєва Олексія Миколайовича, 26.08.1974
р.н., місце реєстрації: ______, місто Гірське Луганська область.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів (майна)
АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
Номер лота
Найменування активу/стислий
опис активу
Детальна інформація по лоту

Номер лоту
Найменування активу/
стислий опис активу
Детальна інформація по лоту
Місце проведення аукціону
Дата проведення аукціону
Час проведення аукціону

G3N021031, G16N021032, G16N021033
Права вимоги за кредитними договорами
та дебіторська заборгованість
https://prozorro.sale/auction/GFE001UA-20211230-43383
https://prozorro.sale/auction/GFE001UA-20211230-54264
https://prozorro.sale/auction/GFE001UA-20211230-73510
G32N021030
Основні засоби у кількості 211 одиниць
https://prozorro.sale/auction/GFE001UA-20211230-34632
https://prozorro.sale/
14.01.2022 р.
Точний час початку проведення відкритих
торгів (аукціону) вказується на вебсайті:
https://prozorro.sale/

Повістка про виклик обвинуваченого
Якіміщака А. І. на 13.01.2022

Обвинувачений Якіміщак Андрій Іванович, 13.12.1975 р.н., адреса реєстрації: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, с. Заріччя, вул.
Шевченка, 75, на підставі ст. 318 КПК України, Вам необхідно з’явитися на
14 год. 15 хв. 13 січня 2022 року до Надвірнянського районного суду ІваноФранківської області за адресою: м. Надвірна, вул. Мазепи, 35, Івано-Франківська область, суддя Міськевич О. Я., для проведення судового розгляду по
кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12014090000000094,
за обвинувальним актом від 22.07.2021, про Ваше обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 1
ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України. Поважні причини неприбуття зазначені в
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття за викликом суду вказані в ст.ст.
139, 323 КПК України.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОЗАВОДСЬКИЙ МАЙДАНЧИК ДНІПРОМЕТИЗ», код ЄДРПОУ 36160726 (далі іменується — Товариство) повідомляє, що єдиним учасником Товариства
прийнято рішення про припинення Товариства шляхом його ліквідації, у
добровільному порядку, відповідно до чинного законодавства України.
Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі протягом двох
місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення Учасника щодо припинення Товариства шляхом його ліквідації, у добровільному порядку, на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру. Заявлені кредиторами вимоги приймаються у письмовій формі за місцезнаходженням Товариства: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30.
Ліквідатор ТОВ «КМ ДНІПРОМЕТИЗ»
О. М. ЧИСТОПУГОВ
В провадженні Ренійського районного суду Одеської області знаходиться кримінальна справа № 510/1665/21 за обвинуваченням Бурєєва Володимира Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч.1 КК України.
Судове засідання по справі призначено на 12.01.2022 р. о 14 годині
00 хвилин у Ренійському районному суді за адресою: Одеська область,
м. Рені, вул. Соборна, 122, суддя Бошков І. Д., тел. (093) 3586254.
Суд викликає обвинуваченого, Бурєєва Володимира Вікторовича, відома адреса: Одеська обл., Ізмаїльський район, Ренійська МТГ, с. Лиманське, вул. Поштова, 4Б.
Явка до суду є обов’язковою. Наслідки неприбуття до суду обвинуваченого, передбачені статтею 323 КПК України.
Суддя Іван БОШКОВ

Повідомлення
про надання дозволу на здійснення спеціального
досудового розслідування стосовно
Руденка Олексія Сергійовича
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.12.2021 (справа №757/68262/21-к) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №62021000000000764 від
15.09.2021 за підозрою Руденка Олексія Сергійовича, 13.04.1988 р.н., останнє відоме місце проживання: Харківська область, Харківський район, смт Рогань, вул. Політаєва, 2/49, кв. 4.
Руденко О. С. підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2
ст. 146, ч. 2 ст. 127, ст. 340 КК України.
Слідчий ДБР О. Ковальчук

Повідомлення
про надання дозволу на здійснення спеціального
досудового розслідування стосовно
Харченка Антона Ігоровича
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.12.2021 (справа №757/68264/21-к) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №62021000000000764 від
15.09.2021 за підозрою Харченка Антона Ігоровича,
14.07.1984 р.н., останнє відоме місце проживання:
м. Харків, вул. Корчагінців, 21, кв.12.
Харченко А.І. підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2
ст. 146, ч. 4 ст. 296, ст. 340 КК України.
Слідчий ДБР О. Ковальчук

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Руденко Олексій Сергійович,
13.04.1988 р.н., проживаючий за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Рогань, вул.
Політаєва, 2/49, кв. 4, викликається 11.01.2022 на 10
год. 00 хв. до слідчого Державного бюро розслідувань Ковальчука О. П. (м. Київ, вул. Борисоглібська,
18, каб. 508, +38(066)798-43-67) для виконання вимог ст. 290 КПК України у кримінальному провадженні № 62021000000000764 від 15.09.2021.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР О. Ковальчук

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане Головним управлінням житлового забезпечення 7 червня 2011 року в м. Києві, на квартиру за адресою: м. Київ, вул. Краківська 13(б), кв. 70,
на імя Дмитренко Сергій Володимирович, вважати
недійсним.

Судновий білет на судно

Втрачене свідоцтво про право власності на квартиру за
адресою: м. Київ, Дарницький бульвар, 1а, кв 74, видане
згідно з розпорядженням № 51-560 від 8 грудня 1999 року, зареєстроване на Мойсеєнка Володимира Миколайовича, Мойсеєнко Лідію Валентинівну, Мойсеєнка Андрія Володимировича, Мойсеєнко Наталію Володимирівну, вважати недійсним.

з реєстраційним бортовим номером «КИВ-8118-К»,
судновласник Максим’як Борис Григорович,

вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний

Харченко

Антон

Ігорович,

14.07.1984 р.н., проживаючий за адресою: м. Харків,
вул. Корчагінців, 21, кв. 12, викликається 11.01.2022
на 11 год. 00 хв. до слідчого Державного бюро розслідувань Ковальчука О. П. (м. Київ,вул. Борисоглібська, 18, каб. 508, +38(066)798-43-67) для виконання
вимог ст. 290 КПК України у кримінальному провадженні № 62021000000000764 від 15.09.2021.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР О. Ковальчук

Втрачений додаток до диплому
КВ №13737096, виданий КНУ ім. Т. Шевченка
16 червня 1999 р. на ім’я
Яковенко Тетяна Миколаївна,
вважати недійсним.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н., викликається 12.01.2022 на 10 год. до
слідчого Державного бюро розслідувань Ковальчука О. П. (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 508,
+38(066)798-43-67) для отримання клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001048 від 10.10.2014.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР О. Ковальчук
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Захарченко Віталій Юрійович, 20.01.1963 р.н., викликається 12.01.2022 на 10 год. до
слідчого Державного бюро розслідувань Ковальчука О. П. (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 508,
+38(066)798-43-67) для отримання клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001048 від 10.10.2014.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР О. Ковальчук
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Якименко Олександр Григорович, 22.12.1964 р.н., викликається 12.01.2022 на 10 год.
до слідчого Державного бюро розслідувань Ковальчука О. П. (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 508,
+38(066)798-43-67) для отримання клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001048 від 10.10.2014.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР О. Ковальчук
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Шуляк Станіслав Миколайович, 09.07.1962 р.н., викликається 12.01.2022 на 10 год. до
слідчого Державного бюро розслідувань Ковальчука О. П. (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 508,
+38(066)798-43-67) для отримання клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001048 від 10.10.2014.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР О. Ковальчук
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Федчук Петро Миколайович, 31.10.1968 р.н., викликається 12.01.2022 на 10 год. до
слідчого Державного бюро розслідувань Ковальчука О. П. (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 508,
+38(066)798-43-67) для отримання клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001048 від 10.10.2014.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР О. Ковальчук
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Тоцький Володимир Володимирович, 19.10.1954 р.н., викликається 12.01.2022 на 10 год.
до слідчого Державного бюро розслідувань Ковальчука О. П. (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 508,
+38(066)798-43-67) для отримання клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001048 від 10.10.2014.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР О. Ковальчук
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Ратушняк Віктор Іванович, 16.10.1959 р.н., викликається 12.01.2022 на 10 год. до слідчого
Державного бюро розслідувань Ковальчука О. П. (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 508, +38(066)79843-67) для отримання клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному
провадженні № 42014000000001048 від 10.10.2014.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР О. Ковальчук
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Мазан Валерій Борисович, 03.09.1964 р.н., викликається 12.01.2022 на 10 год. до слідчого
Державного бюро розслідувань Ковальчука О. П. (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 508, +38(066)79843-67) для отримання клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному
провадженні № 42014000000001048 від 10.10.2014.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР О. Ковальчук
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Кусюк Сергій Миколайович, 01.12.1966 р.н., викликається 12.01.2022 на 10 год. до слідчого Державного бюро розслідувань Ковальчука О. П. (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 508, +38(066)79843-67) для отримання клопотання про продовження строку досудового розслідування кримінальному провадженні № 42014000000001048 від 10.10.2014.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР О. Ковальчук
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Ганжа Сергій Валентинович, 13.07.1959 р.н., викликається 12.01.2022 на 10 год. до
слідчого Державного бюро розслідувань Ковальчука О. П. (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 508,
+38(066)798-43-67) для отримання клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001048 від 10.10.2014.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР О. Ковальчук
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Пшонка Віктор Павлович, 06.02.1954 р.н., викликається 12.01.2022 на 10 год. до слідчого
Державного бюро розслідувань Ковальчука О. П. (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 508, +38(066)79843-67) для отримання клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному
провадженні № 42014000000001048 від 10.10.2014.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР О. Ковальчук
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Крикун Олексій Олексійович, 26.09.1963 р.н., викликається 12.01.2022 на 10 год. до
слідчого Державного бюро розслідувань Ковальчука О. П. (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 508,
+38(066)798-43-67) для отримання клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001048 від 10.10.2014.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР О. Ковальчук
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Азаров Микола Янович, 17.12.1947 року народження, викликається 12.01.2022 на 10 год.
до слідчого Державного бюро розслідувань Ковальчука О. П. (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 508,
+38(066)798-43-67) для отримання клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001048 від 10.10.2014.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР О. Ковальчук
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Зінов Павло Іванович, 01.07.1969 р.н., викликається 12.01.2022 на 10 год. до слідчого
Державного бюро розслідувань Ковальчука О. П. (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 508, +38(066)79843-67) для отримання клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному
провадженні № 42014000000001048 від 10.10.2014.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР О. Ковальчук

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н.,
відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 13 січня 2022 року о 12 год. 00 хв.
до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т. Г. за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, для участі як підозрюваного у розгляді клопотання слідчого слідчої групи — слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013—2014 роках,
Державного бюро розслідувань Єрохіна Ігоря Анатолійовича про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному Януковичу Віктору Федоровичу, 09.07.1950 р.н., у кримінальному провадженні № 62021000000000279 від 09.04.2021 (справа № 757/44186/21-к).
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 прибути до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної
особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому КПК України 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 неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку
неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку
неприбуття на 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 несуть відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більше як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває поза межами України, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження
Слідчий суддя Т. Г. Ільєва.
В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду
Донецької області перебуває обвинувальний акт по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050220000903 від 26 травня 2014 року, за обвинуваченням Стельмаха Валерія Олександровича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341, ч. 3
ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289
КК України, Лисенка Костянтина Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255,
ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 146,
ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України, Усенка Олега
Олеговича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341 КК України, Акулова Віталія Анатолійовича у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4
ст. 28, ст. 341 КК України, Волкова Володимира Анатолійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341 КК України.
Суд викликає обвинувачених Стельмаха Валерія Олександровича, Лисенка Костянтина Володимировича, Усенка Олега Олеговича, Акулова Віталія Анатолійовича, Волкова Володимира Анатолійовича в судове засідання на 13 січня 2022
року о 09 год. 00 хв., яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 2, каб. 18.
Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченому та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук
є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Суддя А. І. Міросєді

В провадженні Костянтинівського міськ
районного суду Донецької області перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 62020050000000442 від 06 березня 2020
року за обвинуваченням Струкова Павла Васильовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК
України.
Суд викликає обвинуваченого Струкова
Павла Васильовича, 20.03.1973 р.н., який
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Адамця, буд. 56,
кв. 4, для участі в підготовчому судовому засіданні, яке відбудеться 10 січня 2022 року
о 15 годині 00 хвилин у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької
області за адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 2, зал судового засідання № 7.
Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового
провадження.
Справа розглядатиметься суддею
Орчелота А. В.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 22018060000000028 від 26 липня 2018 року у кримінальному провадженні за обвинуваченням Василенка Олега Миколайовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2
ст. 260 КК України.
Суд викликає обвинуваченого Василенка Олега
Миколайовича, 15.04.1963 р.н., який зареєстрований
за адресою: Донецька область, м. Макіївка, м-н Сонячний, буд.11, кв.175, для участі в підготовчому судовому засіданні, яке відбудеться 11 січня 2022 року
о 15 годині 00 хвилин у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157,
корпус 2, зал судового засідання № 7.
Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим
та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Справа розглядатиметься суддею
Орчелота A. B.

Скригунов Альбер Йосипович, 31.07.1951 року
народження, який зареєстрований та проживає за
адресою: Донецька область, м. Авдіївка, вул. Гагаріна, б. 15, кв. 17, в порядку ч. 3 ст. 323 КПК України викликається 12.01.2022 о 13.00 год. до Димитровського міського суду Донецької області (адреса:
м. Мирноград Донецької області, вул. Центральна,
73, зал №1) для участі у підготовчому судовому засіданні в статусі обвинуваченого в кримінальному провадженні № 12014050640000307 від 04.09.2014 за
ч. 1 ст. 258-3 КК України.
З моменту опублікування у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на веб-сайті суду повістки про виклик до суду
особа вважається такою, що належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду.
Неприбуття особи за викликом суду відповідно до
ч. 3 ст. 139, ч. 3 ст. 323 КПК України може бути підставою для здійснення спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia).
Суддя Редько Ж. Є.

ТОВ «Контакт-інформ» (ЄДРПОУ 36045376) у відповідності до Постанови Центральної виборчої комісії від 29 жовтня 2021 року № 441 Про призначення проміжних виборів
народного депутата України в одномандатному виборчому
окрузі № 206 (Чернігівська область) та Виборчого кодексу України публікує наступні розцінки на одиницю (секунду) ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі радіостанції «Люкс ФМ».

Після смерті 05.10.2020 року МАНАНКОВОЇ
ВАЛЕНТИНИ МИХАЙЛІВНИ, 1947 року народження,
відкрилась спадщина. У Баштанській державній нотаріальній конторі Миколаївської області заведено
спадкову справу № 30/2021 р. Розшукується спадкоємець за заповітом МАНАНКОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ. Спадкоємців прохання звертатися до нотаріальної контори за адресою: 56101, Миколаївська область, Баштанський район, м. Баштанка, вулиця Полтавська, 41, телефон: (05158)2-77-05 (вівторок, четвер, п’ятниця, субота).

МІСТО
ЧЕРНІГІВ

ЧАСТОТА FM
105,4

Ціни вказані в гривнях без ПДВ

00:00-24:00
0,81

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
Добро, що народжується з любові
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сніг

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 7 СІЧНЯ

Любов Чубик та її гноми вітають наших читачів із різдвяними святами
школі вчителькою малювання й
керівником гуртків: учила дітей
в’язання, вишивання, паперопластики. Опанувала декупаж
та вітраж. А ще я майстер спорту з пауерліфтингу, лежачи підіймала штангу завважки 95 кілограмів. Успішно займалася в
рівненському «Інваспорті». Я ж
сільська дівчина, роботи ніколи
не боялася, тож моя сила у плечах. А ще штовхала ядро й метала молот».

Я ж думаю про те, якою неймовірною життєвою силою володіє ця жіночка-дюймовочка. І
про те, що народжується та сила, по суті, з її слабкості.
Двічі Любов Чубик представляла свої унікальні вироби у
Верховній Раді України на виставках, які організовували до
Дня людей з особливими потребами. І там, каже, продала
чимало з них: вишиті рушники,
серветки і навіть ляльки з вели-

ких дерев’яних ложок. Довгенько депутати гадали, із чого їх
так майстерно зроблено, аж доки вона сама не розкрила свій
поліський секрет.
А ось улюблених різдвяних
гномів не продає — лише дарує. Каже, вони створюють особливий святковий настрій. Бо
якщо немає свята в серці, навряд чи знайдеш його під ялинкою, нехай навіть найрозкішнішою. Хіба не так?

Фото з сайту tvoyariviera.com

Фото з сайту francoisekitchen.com

У Брюсселі можна купити святковий пиріг
із золотою монетою

Пироги з коштовними сюрпризами продаватимуть лише 6 січня
ТРАДИЦІЇ. 6 січня у більшості європейських країн відзначають День трьох святих королів. Вважається, що саме цього дня три королі (за іншою версією, волхви) принесли дари до
колиски новонародженого Ісуса. 6 січня діти, одягнуті у костюми трьох євангельських королів,
ходять будинками, співають пісні
про Вифлеємську зірку і збирають гроші на благодійність.

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД

Фото надав автор

Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
РУКОТВОРНЕ ДИВО. «Підійдіть, будь ласка, до дверей,
фотоелемент мене не бачить,
— крізь прозоре скло почула
прохання жінки-дюймовочки на
вході до супермаркету. — Дякую вам щиро. Мене звати Люба, мій зріст метр двадцять чотири сантиметри, тож частенько потрапляю в подібні пастки», — аж світилася добром нова знайома.
З’ясувалося, що вона виготовляє різдвяних гномів: підручні матеріали в її вмілих руках перетворюються на ці дивні
створіння, яких насправді не існує, — вони живуть лише в нашій уяві. Але всі ми любимо цих
міфічних істот і ототожнюємо їх
із добром. Ось і Любов Чубик
прагне обдарувати рукотворним добром усіх, хто трапляється на її життєвій дорозі.
Вона народилася в поліській
глибинці — селі Дерть ще донедавна Рокитнівського, а нині
Сарненського району. І треба
ж так статися, щойно навчившись сидіти, дівчинка впала з
печі й пошкодила хребет. Тож
її надовго закували в гіпс. Діагноз хондродистрофія не дав
змоги Любочці вирости, і зупинилася вона на 124 сантиметрах.
Утім, зріст зовсім не заважає
їй робити добро й постійно працювати над собою: «За фахом
я педагог, працювала в рідній

ПОГОДА НА ЗАВТРА

У Бельгії та Франції існує традиція випікати 6 січня galette des
rois — королівський пиріг. Це закритий пиріг із листового тіста
з начинкою з меленого мигдалю, масла, яєць і цукру. У начинку ховають маленьку керамічну фігурку чи квасолину. Пиріг
їдять у родинному колі, найменший член сім’ї обирає перший
шматок. Той, хто знайде захований у пирозі скарб, стає коро-

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

лем дня і отримує паперову корону, яку зазвичай продають разом із пирогом.
Цього року одна з найвідоміших пекарень Брюсселя
Boulangerie De Weerdt вирішила покласти у два королівські
пироги замість квасолини золоту монету 18 карат, на якій
викарбувано логотип пекарні.
Хоч королівські пироги почали продавати у Boulangerie De

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

Weerdt з початку тижня, два
пироги із запеченими в них золотими монетами виставлять
на продаж лише у день свята
— 6 січня. Вартість кожної монети становить 200 євро. Про
цю акцію пекарня De Weerdt
розповіла на своїй сторінці у
соцмережах і запрошує всіх
охочих використати шанс, щоб
отримати королівський подарунок.

Oбласть

Нiч

Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

-1 -6
-1 -6
-1 -6
-2 -7
-1 -6
-2 -7
-2 -7
-3 -8
-2 -7
-2 -7
-3 -8
-2 -7
-1 -6

День
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
-2 +3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
-2 +3

Oбласть

Нiч

Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

-1 -6
-1 -6
-1 -6
-1 -6
+2 -3
+2 -3
-2 +3
-2 +3
+1 -4
-2 +3
+2 -3
+1 +6
-1 -3

День
-2 +3
-2 +3
-2 +3
-2 +3
-1 +4
-1 +4
-1 +4
-1 +4
-2 +3
-1 +4
-1 +4
+3 +8
0 -2

Укргiдрометцентр

Науковий
винахід виявився
фейком
ШАХРАЙСТВО. Засновницю американської технологічної корпорації в галузі медичних послуг Theranos Елізабет Голмс, яка сім років тому стала наймолодшою жінкоюмільярдером у світі, визнали винною в обмані інвесторів. Її
справу розглядали у федеральному суді Каліфорнії з кінця
серпня минулого року.
Theranos протягом багатьох років розробляла універсальний прилад, який, як запевняли автори, міг діагностувати широкий спектр захворювань лише за однією краплею крові з
пальця. Однак за версією обвинувачення, цей пристрій виявився фейком, а глава компанії Голмс свідомо вводила в
оману інвесторів проєкту.
Присяжні визнали її винною за чотирма з 11 пунктів обвинувачення, зокрема змову з метою шахрайства проти інвесторів і обман громадськості та шахрайство з використанням електронних засобів. За кожним з пунктів, за яким
було досягнуто згоди присяжних, Голмс загрожує 20-річне
ув’язнення. Тож загальний тюремний термін у цій справі може становити 80 років.
Компанію Theranos на піку її популярності оцінювали в 9
мільярдів доларів. Серед інвесторів Theranos були найвідоміші політики й бізнесмени США. Зокрема експрезидент Білл
Клінтон, міністр освіти в адміністрації Трампа Бетсі Девос,
медіамагнат Руперт Мердок та інші. До ради директорів компанії входили колишні держсекретарі США Генрі Кіссінджер і
Джордж Шульц, а також ексглава Пентагону Джеймс Меттіс.
Елізабет Голмс і керівництво компанії обіцяли революцію
у світі медицини та індустрії охорони здоров’я. Але 2015 року журналіст видання Wall Street Journal Джон Каррейра опублікував серію викривальних статей про діяльність Theranos.
Його увагу привернула виняткова закритість компанії. Він вів
розслідування протягом кількох років і в підсумку зумів довести, що технологія, яку розробляли в Theranos, — просто
обман. На умовах найжорсткішої конспірації він зустрічався
з кількома співробітниками фірми, деякі з них на той час уже
залишили свої посади. За словами Каррейри, всіх їх залякали. З їхніх розповідей склалася жахлива картина: співробітників Theranos змушували підробляти підсумки розробок, погрожуючи звільненням.
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