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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 13 січня 2022 року
USD 27.7073 EUR 31.4796 RUB 3.7182 / AU 50399.56 AG 631.43 PT 26998.55 PD 53174.46

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВІКТОРІЯ НУЛАНД:
«Саме Росія створила 

кризу з нічого, 
накопичила 100 000 

військових на кордонах 
України, організувала 
внутрішній саботаж, 

дестабілізацію та 
варіанти дій 

під чужим 
прапором».

Підвалина 
національної безпеки 

ГРОМАДЯНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ. Розвиток військово-патріо-
тичного виховання молоді розглянуто на нараді під головуванням 
міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Адже 1 січня на-
був чинності Закон «Про основи національного спротиву», який пе-
редбачає створення у закладах освіти відповідних курсів. «Тому по-
трібно об’єднати і скоординувати зусилля, щоб механізм військово-
патріотичного виховання працював», — зазначив очільник МВС.

«Один із пріоритетів Мінветеранів — формування громадян-
ської ідентичності як основи, на якій будується національна безпе-
ка і стійкість. Триває робота над проєктом закону про українську та 
національну громадянську ідентичність. Тому Мінветеранів долуча-
ється до роботи над розвитком військово-патріотичного виховання 
й напрацювання нових підходів до його реалізації», — підкреслив 
перший заступник міністра Олександр Порхун.

І хоч у закладах освіти вже існують ініціативи військово-патріо-
тичного виховання, які реалізують спільно з МВС, Міноборони та 
Мінветеранів, на думку профільного міністра Сергія Шкарлета, всі 
вони потребують систематизації. 

130 
громадян України зазнали 

переслідувань РФ за політично-
релігійними звинуваченнями.  

121 з них уже ув’язнено

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд запроваджує державне 
регулювання цін на окремі продукти і моніторинг 30 
основних продовольчих та непродовольчих товарів

Націнка не має 
перевищувати  
10 відсотків

Заступниця держсекретаря США про відповідальність 
РФ за поширення дезінформації та брехні про Україну, 
США та НАТО, щоб виправдати власні дії
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Країна активно розбудовує інфраструктуру
ФІНАНСУВАННЯ. Розпочався 

і триватиме до 4 лютого цього ро-
ку включно відбір інфраструктур-
них проєктів, які реалізовуватимуть 
за кредитні кошти, надані Європей-
ським інвестиційним банком у ме жах 
спільної з нашою державою угоди 
«Програма з відновлення України». 

Заступник міністра фінансів Олек-
сандр Кава повідомив, що 340 міль-
йонів євро спрямують на рекон-
струкцію критично важливої соці-

альної інфраструктури, зокрема ре-
конструкцію, будівництво та енер-
гоефективність житла, шкіл, закла-
дів охорони здоров’я та соціальних 
центрів. Кошти програми можна ви-
користати на відновлення й рекон-
струкцію систем водо- й теплопоста-
чання, мостів, доріг місцевого й ре-
гіонального значення, міської тран-
спортної інфраструктури, заміну 
зруйнованої інфраструктури місько-
го транспорту. 

Програма поширюється на До-
нецьку та Луганську області (тери-
торію, підконтрольну уряду Украї-
ни), Дніпропетровську, Запорізь-
ку, Харківську, Херсонську, Київ-
ську, Одеську та Полтавську об-
ласті.

Щоб отримати фінансування 
за рахунок субвенції, свої проєк-
тні пропозиції мають подати орга-
ни місцевого самоврядування, ви-
конавчі органи сільських, селищ-

них, міських рад територіальних 
громад. Затверджена в установле-
ному законодавством порядку про-
єктна документація має неодмінно 
враховувати потреби людей з інва-
лідністю, інших маломобільних соці-
альних груп, а також вимоги щодо 
енергоефективності будівель. Ка-
лендарний план реалізації проєктів 
має становити 1—3 роки. Загаль-
на кошторисна вартість проєктів бу-
дівництва (нове будівництво, рекон-

струкція, реставрація, капремонт) 
має розпочинатися з 15 тисяч гри-
вень. Для Донецької та Луганської 
областей у зоні до 25 кілометрів 
від лінії розмежування допускаєть-
ся фінансування лише проєктів со-
ціального спрямування вартістю до 
мільйона євро.

Повний перелік документів і ан-
кети на участь у відборі розміщено 
на офіційному вебсайті Міністерства 
розвитку громад та територій.
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НОРМОТВОРЧІСТЬ

Яких виробничих результатів дорожники 
домоглися торік та які пріоритети 
визначили на 2022-й, розповідає 
начальник Служби автомобільних доріг в 
Тернопільській області Микола Довгошия      

ІНФРАСТРУКТУРА

«Урядовий кур’єр» аналізує, 
наскільки ефективною може бути  
підтримка сільгоспвиробників 
завдяки страхуванню  аграрних 
ризиків 6 

ДОКУМЕНТ

Закон  
України 
«Про Службу 
військового 
капеланства»
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 грудня 2021 р. № 1792-р 
Київ

Деякі питання діяльності акціонерного 
товариства «Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України»
1. Відповідно до статей 51 і 52 Закону України «Про акціонерні товариства», під-

пункту 23 пункту 47 та підпунктів 31, 35 пункту 70, підпункту 5 пункту 92 Статуту ак-
ціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1044, 
надати згоду на вчинення акціонерним товариством «Національна акціонерна ком-
панія «Нафтогаз України» (далі — НАК «Нафтогаз України») значних правочинів, а 
саме укладення:

з акціонерним товариством «Укргазвидобування» — додаткової угоди до догово-
ру купівлі-продажу природного газу від 30 квітня 2021 р. № УГВ 136/52-21, що до-
дається до оригіналу;

з товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «На-
фтогаз Трейдинг» — додаткової угоди до договору купівлі- продажу природного га-
зу від 30 квітня 2021 р. № 1-21/22-НАК_НГТ, що додається до оригіналу.

2. Попередньо погодити рішення правління НАК «Нафтогаз України» щодо по-
годження:

вчинення акціонерним товариством «Укргазвидобування» правочинів, сума за 
якими перевищує 3 млрд. гривень та які є значними правочинами для товариства, 
шляхом погодження рішення акціонера акціонерного товариства «Укргазвидобу-
вання», що додається до оригіналу, а саме щодо укладення додаткових угод до до-
говорів купівлі-продажу природного газу від 30 квітня 2021 р. № УГВ 136/52-21 та  
№ УГВ 137/52-21;

рішення дочірньої компанії «Газ України» Національної акціонерної компанії «На-
фтогаз України» як єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Га-
зопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» шляхом погодження рішення учасни-
ка зазначеного товариства, що додається до оригіналу, про вчинення товариством 

правочину з НАК «Нафтогаз України», а саме укладення додаткової угоди до догово-
ру купівлі-продажу природного газу від 30 квітня 2021 р. № 1-21/22-НАК_НГТ.

3. Правлінню НАК «Нафтогаз України» вжити заходів до укладення додаткових 
угод відповідно до пунктів 1 і 2 цього розпорядження.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 грудня 2021 р. № 1801-р 
Київ

Про внесення змін у додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16 січня 2019 р. № 36
1. Внести у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 

2019 р. № 36 «Про затвердження переліку об’єктів великої приватизації державної 
власності» зміни, що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його прийняття, крім абзаців чет-
вертого і п’ятого змін, затверджених цим розпорядженням, які набирають чиннос-
ті з 28 квітня 2022 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2021 р. № 1801-р

ЗМІНИ, 
що вносяться у додаток до розпорядження  

Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 36
У підрозділі «Фонд державного майна» розділу «Машино- та приладобудування»:
доповнити підрозділ такою позицією:
«00213121 АТ «Завод «Електроважмаш» 100»;
виключити таку позицію:
«00213121 АТ «Завод «Електроважмаш» 100».

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про початок здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області від 05.01.2022 року надано дозвіл на 

здійснення спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження, вне-

сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016230270000087 від 18.05.2016, за 

ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 408 КК України стосовно підо-

зрюваного Бондаренка Олега Олександровича, 25.08.1994 року народження, зареєстрованого за 

адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Сумська, буд. 77/79.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької 
області, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа № 227/3173/21) 
за обвинуваченням Жукової Вікторії Вікторівни, 23 лютого 1981 року народження, у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Жукова Вікторія Вікторівна, 23 лютого 1981 року народження, що мешкає 
за останньою відомою суду адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Герцена, 32/50, ви-
кликається на 13.30 годину 18 січня 2022 року до Добропільського міськрайонного суду До-
нецької області, кабінет № 14, для участі у підготовчому судовому засіданні по зазначеному 
кримінальному провадженню.

Головуючий суддя Любчик В. М.

Зіпсоване посвідчення 
громадянина, потерпілого 

від Чорнобильської  
катастрофи, категорії 3 серії Б 

№ 011151 від 20.07.93 р., 
видане Київською облдержад-
міністрацією на ім’я Грицаєнко 

Олександр Петрович, 
вважати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ТА ВИКЛИК ДО СЛІДЧОГО
Відповідно до ст.ст. 111-112, 135, 276-278 та глави 11 КПК Укра-

їни повідомляю, що 13.01.2022 у кримінальному провадженні  
№ 22015130000000192 від 03.04.2015 складено письмове повідомлен-
ня про підозру, згідно з яким Бєлєцька Ірина Іванівна, 03.01.1976  р.н., 
зареєстрована за адресою: Луганська область, Щастинський район,  
смт Петропавлівка, провул. 2 Зарічний, 21, підозрюється у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Також, згідно зі ст.ст. 133, 135 КПК України, Бєлєцька І. І. виклика-
ється на 10 год. 00 хв. 18.01.2022, 19.01.2022 та 20.01.2022 до слідчого  
СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Компанійця 
Ю. В. (тел. 0645268110) за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 
вул. Федоренко, 21, для вручення письмового повідомлення про під-
озру, допиту як підозрюваної та проведення інших процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 22015130000000192 від 03.04.2015. 
Наслідки та поважні причини неприбуття особи на виклик визначені 
ст.ст.138-139 КПК України.

Слідчий Юрій КОМПАНІЄЦЬ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований за адресою: 
Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 1а, тел. 05549-4-26-60) 
викликає Котляревського Михайла Григоровича, 19 липня 1976 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт Лазурне, 
вул. Шевченка, 37, по кримінальному провадженню № 12014230000000681 за фак-
том скоєння Котляревським Михайлом Григоровичем кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 368 ч.5 КК України, як обвинуваченого та повідомляє, що 
14.01.2022 року о 14.00 год., 28.01.2022 року о 13.00 год., 04.02.2022 року о 13.30 
год., 11.02.2022 року о 13.30 год., 18.02.2022 року о 13.30 год., 25.02.2022 року о 
13.30 год., 04.03.2022 року о 13.30 год., 11.03.2022 року о 13.30 год., 18.03.2022 ро-
ку о 13.30 год., 25.03.2022 року о 13.30 год., 01.04.2022 року о 13.30 год., відбудеть-
ся спеціальний судовий розгляд зазначеного кримінального провадження в складі 
колегії суддів: судді-доповідача Матвєєвої Н. В., суддів: Ведяшкіної Ю. В., Чирсько-
го Г. М., в якому Ваша участь є обов’язковою, ухилення від явки на виклик суду 
(неприбуття на виклик без поважної причини більше як два рази) обвинувачено-
го, відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, є підставою для здійснення спеціально-
го судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО,  
відносно якого здійснюється спеціальне судове провадження
Обвинувачений Вакал Максим Анатолійович, 09.09.1984 року наро-

дження, уродженець м. Суми, громадянин України, останнє відоме місце 
проживання: м. Суми, вул. Газети «Правда» (Бельгійська), буд. 23, кв. 16, 
Вам необхідно з’явитися на 19.01.2022 року о 14:00 год., 01.02.2022 року 
о 15:00 год., 08.02.2022 року о 13:10 год., 17.02.2022 року о 13:10 год., 
22.02.2022 року о 10:00 год., 10.03.2022 року о 10:30 год., 17.03.2022 
о 10:30 год. до Зарічного районного суду м. Суми, вул. Академічна, 13, 
каб. 508, 5 пов. для проведення судового засідання у складі головуючо-
го судді Сорока М. Р. відносно Вакал Максима Анатолійовича за ч.ч. 2, 3, 
4, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України.

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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Доне-

цької області перебуває кримінальне провадження за обви-
нуваченням Дерев’янкіна Сергія Володимировича, у скоєнні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2  
ст. 260 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області ви-
кликає обвинуваченого Дерев’янкіна Сергія Володимирови-
ча, 28.12.1982 року народження, останнє відоме зареєстро-
ване місце проживання: Луганська область, Міловський ра-
йон, с. Великоцьк, вул. Шкільна, буд. 9, в судове засідання з 
розгляду кримінального провадження за його обвинувачен-
ням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України, яке відбудеться 17 січ-
ня 2022 року о 14 год. 30 хв. в приміщенні Слов’янського 
міськрайонного суду Донецької області, за адресою: Доне-
цька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

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

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Суддя Інна СИДОРЕНКО

Приморський районний суд м. Маріуполя ви-
кликає як обвинуваченого Марченка Дениса Сер-
гійовича, який мешкає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Мар’їнка, вул. Садова, б. 15 по криміналь-
ному провадженню щодо Сімонова М. О., у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 27,  
ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. З  
ст. 27, ч. 2 ст. 263-1 КК України та Марченка Д. С. у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3, ч. З ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1  
ст. 263, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 263-1 КК України.

Судові засідання відбудуться 17 січня 2022 року о 
14:30 в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 24.

Явка обвинуваченого до суду є обов’язковою. У ра-
зі неявки до суду без поважних причин це оголошен-
ня вважається належним повідомленням і справу бу-
де розглянуто по суті за наявними матеріалами спра-
ви.

Суддя Пантелєєв Д. Г.

Приморський районний суд м. Маріуполя викли-
кає як обвинуваченого Сімонова Максима Олек-
сійовича, який мешкає за адресою: Донецька об-
ласть, Мар’їнський район, м. Красногорівка, вул. 
Радянська, б. 3, кв. 42 по кримінальному прова-
дженню щодо Сімонова М. О., у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14,  
ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч 3 ст. 27, ч. 2 
ст. 263-1 КК України та Марченка Д. С. у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1  
ст. 263, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 263-1 КК України.

Судові засідання відбудуться 17 січня 2022 року о 
14:30 в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 24.

Явка обвинуваченого до суду є обов’язковою. У ра-
зі неявки до суду без поважних причин, це оголошен-
ня вважається належним повідомленням і справу бу-
де розглянуто по суті за наявними матеріалами спра-
ви.

Суддя Д. Г. Пантелєєв

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду 

Донецької області перебуває кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Мамченка Сергія Валентиновича у 
скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 258-3, ч. 3 ст. 260, ч. 1 ст. 304 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
викликає обвинуваченого Мамченка Сергія Валентино-
вича, 03.05.1959 року народження, останнє відоме заре-
єстроване місце проживання: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Малинича, буд. 41, кв. 73, в судове засідання з 
розгляду кримінального провадження за його обвинува-
ченням у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 260, ч. 1 ст. 304 КК України, 
яке відбудеться 17 січня 2022 року о 15 год. 00 хв. в при-
міщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області, за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений 
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше су-
довий розгляд кримінального провадження здійснюва-
тиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

Суддя Інна СИДОРЕНКО

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 12.01.2022 (унікальний номер судової спра-
ви в Єдиному реєстрі судових рішень № 296/8422/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня стосовно підозрюваного Ільніцького Михайла Євгеновича, у кримінальному провадженні № 22021060000000060 від 
25.08.2021.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Ільніцький Михайло Євгенович, 09.06.1986 року народження, останнє відоме місце проживання: Доне-
цька область, м. Дружківка, вул. Космонавтів, 28, кв. 97, на підставі ст.ст. 133, 135, ч. 1 ст. 2975 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитись до старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Житомирській області Бри-
нової О. В. за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, тел. (0412) 405-154, для участі у слідчих та процесу-
альних діях (вручення документів, в тому числі додатково і письмового повідомлення про підозру, допит як підозрюва-
ного, а також надання Вам для ознайомлення матеріалів кримінального провадження тощо) у кримінальному проваджен-
ні № 22021060000000060 від 25.08.2021 як підозрюваному у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 ст. 260  
КК України, о 12 год. 00 хв. 20.01.2022. Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки. По-
важні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

ПОВІСТКА 
про виклик для повідомлення про підозру та проведення слідчих дій

Курянська Наталія Михайлівна, 22.03.1971 року народження, громадянка України, зареєстроване місце прожи-
вання: Донецька область, м. Сніжне, вул. Гагаріна, буд. 36, кв. 49, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 137 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 17.01.2022 до кабінету № 13 слідчого відділу 2 управління (з дислока-
цією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого в ОВС слідчого від-
ділу Сокола Володимира Андрійовича (номер телефону +380629525394), за адресою: Донецька область, м. Маріу-
поль, вул. Морських Десантників, буд. 20, для повідомлення Вам про підозру у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, а також 18.01.2022 з 09:00 до 18:00 та 19.01.2022 з 09:00 до 12:00, 
для проведення за Вашою участю слідчих дій, у кримінальному провадженні № 22021050000000093, внесеному до 
ЄРДР 07.04.2021, в процесуальному статусі підозрюваної.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК України, настає від-
повідальність, передбачена ст. 139 КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на ви-
клик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш 
як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або пе-
ребуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України держа-
вою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового про-
вадження.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 грудня 2021 р. № 1799-р 
Київ

Про передачу окремого індивідуально 
визначеного майна у комунальну власність 
Вараської міської територіальної громади
Передати флюорограф з цифровою обробкою зображення «Індіарс-01» (інвентар-

ний номер 97125) у комунальну власність Вараської міської територіальної громади. 
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 грудня 2021 р. № 1800-р 
Київ

Про схвалення проекту листа Уряду України  
до Європейського інвестиційного банку 

щодо проекту «Київський міський 
електротранспорт»

Схвалити проект листа Уряду України до Європейського інвестиційного банку що-
до підтвердження належності пропозиції про фінансування зазначеним Банком про-
екту «Київський міський електротранспорт» до сфери дії Рамкової угоди між Украї-
ною та Європейським інвестиційним банком, вчиненої 14 червня 2005 року. 

Уповноважити Міністра фінансів Марченка Сергія Михайловича підписати зазна-
чений лист.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ



Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

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

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 14
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 87 104

Загальний тираж за січень 125 645

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

оголошення

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 14 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2..-7 -2..+3 Черкаська -3..-8 -2..+3
Житомирська -1..-6 -1..+4 Кіровоградська -2..-7 -2..+3
Чернігівська -3..-8 -2..+3 Полтавська -3..-8 +2..-3
Сумська -4..-9 +2..-3 Дніпропетровська -5..-10 +2..-3
Закарпатська 0..-5 -2..+3 Одеська 0..-5 0..+5
Рівненська +1..-4 -2..+3 Миколаївська +1..-4 -1..+4
Львівська +2..-3 -1..+4 Херсонська -2..-7 -2..+3
Івано-Франківська -2..+3 -2..+3 Запорізька -4..-9 +2..-3
Волинська +2..-3 -1..+4 Харківська -9..-14 +2..-3
Хмельницька +2..-3 +2..-3 Донецька -8..-13 -2..+3
Чернівецька -1..-6 -2..+3 Луганська -10..-15 +2..-3
Тернопільська -2..+3 -2..+3 Крим -2..-7 0..+5
Вінницька -1..-6 -1..+4 Київ -2  -4 0  +2

Укргiдрометцентр

  ПОГОДА НА ЗАВТРА

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

-2..3
-2..-7

2..-3
-8..-13

-2..3
-2..-7

-1..4
-2..-7

-2..3
-2..3

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

29.12.2021 Національний банк України ухвалив рішення 
про виключення з Державного реєстру фінансових установ 

ПТ «ЛОМБАРД ЛЕГУШОВА Г. М., КАЛЬЧЕНКО О. О. «ДЕМЕТРА» 
(ЄДРПОУ 31688018), ТОВ «ФК «АЛУРІЯ» (ЄДРПОУ 43072822), 
ТОВ «ФІНАНСГАРАНТ» (ЄДРПОУ 39877604), ПТ «ЛОМБАРД 

ПАРТНЕР» МОКІЄНКО І КОМПАНІЯ»  (ЄДРПОУ 32297424), ПТ «ПОПОВ 
І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 42979163), 
ПТ «ЛОМБАРД «ОНІКС» ЛАВІНЮКОВА Т. В. І КОМПАНІЯ» 

(ЄДРПОУ 30118899) на підставі поданих ними заяв.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бабича Кос-
тянтина Леонідовича, 25.02.1972 року народження (останнє відоме місце про-
живання: м. Київ, вул. Володимирська, 33, м. Київ, вул. Оболонська, 34, кв. 34) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 19.01.2022 року о 09 год. 00 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бондарен-
ка Анатолія Анатолійовича, 22.02.1974 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Чорноморське, вул. Кірова, 19) у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 21.01.2022 о 10 год. 30 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/3025/2021 за обвинуваченням відносно Мурашка Артема Сергійовича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ст. 340 КК України в редакції Закону України №2341-14 
від 05 квітня 2001 року), ч. 2 ст. 28. ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 КК України (в редакції Закону України №3207-VI від 
07 квітня 2011 року), ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 366 КК України ( в редакції Закону України №3207- VI від 07 
квітня 2011 року), ч. 2 ст. 384 КК України ( в редакції Закону України №3207- VI (3217-17) від 07 квітня 2011 
року зі змінами), згідно з Єдиним державним реєстром досудових розслідувань за № 42018000000002862, 
розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримінально-
му провадженню відбудеться: 25.01.2022 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного су-
ду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська 31 А, каб. №501, в яке викликається обвинувачений 
Мурашко Артем Сергійович, який проживає за адресою: м. Київ, пров. Будівельників, буд. 9 , кв. 6, кім. 20.

Суддя Щебуняєва Л. Л.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
ДО СУДУ

Октябрський районний суд м. Полтави викликає 
обвинуваченого Харченка Сергія Володимировича, 
16.07.1962 року народження у підготовче судове за-
сідання на 13 годину 00 хвилин 21 січня 2022 року 
у справі № 554/9460/21 за обвинуваченням Харчен-
ка Сергія Володимировича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Місцезнаходження суду: м. Полтава, вул. На-
вроцького, 5 (зал судових засідань № 14). Явка до 
суду обов’язкова.

У разі неявки з поважних причин, просимо пові-
домити про це суд.

Суддя Січиокно Т. О.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Бєлоглазову Іри-
ну Костянтинівну, 15.06.1954 року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 26-Б, кв. 4) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 21.01.2022 року об 11 год. 00 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Домнікову Марію 
Вікторівну, 02.11.1983 року народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд.41/5, кв.91) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 21.01.2022 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 відбудеться в приміщенні Подільсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, 
під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Кузнецову Ла-
рису Миколаївну, 30.09.1971 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: АР Крим, м. Джанкой, вул. Люксембург, 11) у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
21.01.2022 року о 08 год. 00 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Запорожця 
Петра Петровича, 11.01.1950 року народження (останні відомі місця проживан-
ня: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17а, АР Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. Київська, 7а, кв. 9) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 21.01.2022 року об 
11 год. 30 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Лагутіну Ната-
лію Михайлівну, 18.02.1974 року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 21.01.2022 року о 08 год. 10 хв. 

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Красільникова 
Олександра Львовича, 16.10.1960 року народження (останні відомі місця про-
живання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Героїв Бресту, 17/19) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 21.01.2022 року о 08 год. 30 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Літовченка 
Геннадія Івановича, 08.02.1955 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: АР Крим, м. Саки, вул. Радянська, 33/71) у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст.111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
21.01.2022 року о 08 год. 50 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Лукачова Ста-
ніслава Олеговича, 04.01.1980 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11) у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 21.01.2022 року о 08 год. 40 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Притуленко Оле-
ну Володимирівну, 05.03.1962 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2) у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
21.01.2022 року о 10 год. 00 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Німетулає-
ва Сейтумера, 10.06.1952 року народження (останнє відоме місце проживання: 
75560, вул. Петровського, 162, смт Новоолексіївка, Геніченський р-н, Херсон-
ська обл.) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 26.01.2021 року о 09 год. 00 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Філатову Євге-
нію Володимирівну, 15.11.1955 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2) у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
21.01.2022 року о 09 год. 00 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Яценка Дми-
тра Сергійовича, 27.09.1983 року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Севастополь, вул. Пролетарська, 34, кв.109) у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 21.01.2022 року о 08 год. 20 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Мальце-
ва Артема Олександровича, 04.09.1976 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Хрустальова, 31, кв. 52, м. Севастополь, АР Крим) у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться о 13 годині 30 хвилин 19 січня 2022 року.

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

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

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного 
оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомлений з йо-
го змістом.


