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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ГАННА МАЛЯР:
«Зараз працюємо над 
спрощенням порядку 
постановки на облік, 

вивчаємо питання 
пріоритетності 

професій, споріднених із 
військово-обліковими 

спеціальностями».

Люди витрачають 
гроші за інтересами 

«єПІДТРИМКА». Понад 7,2 мільйона українців подали заяв-
ки в «Дії» на отримання вакцинаційної тисячі гривень. З почат-
ку запровадження програми «єПідтримка» виплачено майже 7 
мільярдів гривень, півтора з яких люди вже витратили.

За видами витрат найпопулярнішими стали книжкові мага-
зини, де витрачено 490 мільйонів гривень; кінотеатри — 386 
мільйонів; театри, концерти й розважальні послуги — 188 міль-
йонів; залізничні й авіапасажирські перевезення — 180 мільйо-
нів; спорт — 146 мільйонів гривень.

Із другої половини січня 2022 року програму буде розшире-
но: люди віком понад 60 років матимуть змогу витратити кошти 
за програмою на придбання ліків, повідомляє пресслужба Мі-
ністерства економіки. 

На другому етапі (ІІ—ІІІ квартал 2022 року) буде запропоно-
вано альтернативний офлайн-механізм, над яким нині працю-
ють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернен-
ня на отримання допомоги в офлайн-форматі. Механізм, як са-
ме відбуватимуться виплати, розробляють. 

12,61 млрд м3 
газу міститься у вітчизняних сховищах. 

Минулого тижня обсяг скоротився  
на 4,3%. Зараз сховища заповнено  

на 40,67% 
У ПАРТНЕРСТВІ. Держави поглиблюватимуть торговельно-
економічну співпрацю

Україна та Канада — 
однодумиці

Заступник міністра оборони про цифровізацію обліку 
військовозобов’язаних  
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Професія мрії? Реально!
ЗНАЙДИ СЕБЕ.  Освітній проєкт допомагає учням 5—9 класів, студентам і всім охочим 
свідомо обрати фах, стати успішними й реалізувати себе

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Протягом життя людина по
стійно робить вибір. І кожен 

такий вибір задає темп і визна
чає наш подальший розвиток. Се

ред найважливіших, звісно, вибір 
професії. Адже насправді щасли
вий не той, хто має куди доклас
ти працю рук чи голови, і навіть 
не той, хто отримує за це добру 
платню. Про задоволення від ро
боти мріє, напевно, кожен. Та не 

кожному, на жаль, це вдається.
Одна із причин у тому, що за

мислюватися, до чого є хист і ба
жання, більшість молоді починає 
перед самісіньким закінченням 
школи. А тоді вже на довгі роз
мірковування немає часу. І чима

ло хлопців і дівчат ідуть навчати
ся або працювати за компанію із 
друзями, котрі вже визначили
ся, або пристають на пропозицію 
батьків, які «знають життя і по
ганого не порадять», не особливо 
переймаючись, чого самі хочуть. 

«Чи не одвічна проблема мо
лоді в тому, що випускники 
шкіл, ВНЗ і закладів профтех
освіти із часом розуміють, що 
обрали навчання чи ро
боту, яка їм не до вподо
би. 

4 5 
СПОЖИВАЧ

«Урядовий кур’єр» зібрав 
думки експертів про 
плюси і мінуси  одного з 
найважливіших ухвалених 
торік економічних законів

НОРМОТВОРЧІСТЬ

Новий законопроєкт покликаний  
надати виробникам харчових  
продуктів права у відносинах  
з торговельними мережами  
та усунути дискримінацію 7 

ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення системи управління 
сферою охорони здоров’я та забезпечення 
медичного обслуговування населення»
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В Україні із дводенним візитом перебуває міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі
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оголошення

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

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідо-

мляє  Вас, що  підготовче судове засідання по кри-
мінальному провадженню №22020011000000016 від 
13.02.2020 р. за звинуваченням Мельника Олексан-
дра Йосиповича, 12.01.1971 р.н., у скоєнні злочи-
ну, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, яке відбудеться о 09 годині 10 хвилин 28 січня 
2022 року, в приміщенні Дарницького районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А,  
каб. № 109, головуючий суддя О. В. Домарєв.

В судове засідання викликається обвинувачений 
Мельник Олександр Йосипович.

Одночасно роз’яснюємо, що згідно ст. 139 КПК 
України ухилення від явки на виклик слідчого, проку-
рора чи судовий виклик слідчого судді, суду (непри-
буття на виклик без поважної причини більш як два 
рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголоше-
ний у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або 
перебуває на тимчасово окупованій території України, 
території держави, визнаної Верховною Радою Украї-
ни державою-агресором, є підставою для здійснення 
спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідо-

мляє  Вас, що підготовче судове засідання по кри-
мінальному провадженню №42016100000002459 
від 20.09.2016 р. за обвинуваченням Діденка Дени-
са Олександровича, 14.06.1978 р.н. у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, яке відбудеться о 09 годині 30 хвилин 28 
січня 2022 року, в приміщенні Дарницького районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. О. Коши-
ця, 5-А, каб. № 109, головуючий суддя О. В. Домарєв.

В судове засідання викликається обвинувачений 
Діденко Денис Олександрович.

Одночасно роз’яснюємо, що згідно ст. 139 КПК 
України ухилення від явки на виклик слідчого, проку-
рора чи судовий виклик слідчого судді, суду (непри-
буття на виклик без поважної причини більш як два 
рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголоше-
ний у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або 
перебуває на тимчасово окупованій території України, 
території держави, визнаної Верховною Радою Украї-
ни державою-агресором, є підставою для здійснення 
спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідо-

мляє  Вас, що підготовче судове засідання по кри-
мінальному провадженню №42021010000000003 від 
04.02.2021 р. за звинуваченням Качарова Костянти-
на Радіковича, 08.05.1964 р.н., у скоєнні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, яке відбудеться  
о 09 годині 00 хвилин 28 січня 2022 року, в приміщен-
ні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А, каб. № 109, головуючий 
суддя О. В. Домарєв.

В судове засідання викликається обвинувачений 
Качаров Костянтин Радікович.

Одночасно просимо роз’яснити, що згідно ст. 139 
КПК України ухилення від явки на виклик 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 ви-
їхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій те-
риторії України, території держави, визнаної Верхо-
вною Радою України державою-агресором, є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідо-

мляє  Вас, що підготовче судове засідання по кри-
мінальному провадженню №42016000000003285 від 
11.11.2016 р. за звинуваченням Пономаренко Ал-
ли Вікторівни, 08.04.1961 р.н., у скоєнні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться  
о 09 годині 20 хвилин 28 січня 2022 року, в приміщен-
ні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А, каб. № 109, головуючий 
суддя О. В. Домарєв.

В судове засідання викликається обвинувачена По-
номаренко Алла Вікторівна.

Одночасно просимо роз’яснити, що згідно ст. 139 
КПК України ухилення від явки на виклик 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 ви-
їхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій те-
риторії України, території держави, визнаної Верхо-
вною Радою України державою-агресором, є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження.

СУДОВА ПОВІСТКА
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 01.02.2022 року о 09 год. 00 хв., в 

приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, буде проводитися підготовче судове за-
сідання у кримінальному провадженні №22017230000000034 по обвинуваченню Кулуба Ас-
кара Сієнгалійовича, Кузнецова Володимира Геннадійовича, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332-1, ч. 2 ст. 110 КК України.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. № 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.

Суддя А. В. Скуба

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Проценко Олександру Іванівну, 24.01.1976 р.н., (остан-
нє відоме місце проживання: вул. Суворова, 21, м. Севастополь, АР Крим), яка обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засі-
дання у кримінальному провадженні №42016000000002357, яке відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 34 о 13 годині 50 хвилин 31 січня 2022 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту публікації даного оголошення, обвинувачений вва-
жається таким, що належним чином повідомлений про місце і час судового засідання. У разі неявки об-
винуваченого, розгляд кримінального провадження може бути здійснений в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя Єсауленко М. В.

Зіпсоване посвідчення 
громадянина, потерпілого 

від Чорнобильської катастро-
фи, категорії 3 серії Б №121138 
від 08.07.93, видане Київською 
облдержадміністрацією на ім’я 
Якименко Валентин Ігнатович, 

вважати недійсним.

Оболонський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого 
Шепетіло В’ячеслава Юрійовича, 14.12.1989 року народження (остан-
нє відоме місце проживання: вул. Гагаріна, 28, кв. 2, м. Сімферополь, 
АР Крим) у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 27,  
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 26 січня 2022 року о 10:00. Явка до суду обов’язкова. При 
собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Оболон-
ського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Марша-
ла Тимошенка, 2є, зал судових засідань №6, під головуванням суд-
ді Касьян А. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/1068/2017 
за обвинуваченням Люкайтіса Д. В. за ч. 1 ст.110 КК України. 
згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 
за №22015101110000037 від 26.02.2015 року, розгляд якого 
здійснюється в порядку спеціального судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 
судовий розгляд по вищевказаному кримінальному прова-
дженню відбудеться: 27.01.2022 року о 10 год. 00 хв. у при-
міщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адре-
сою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. №501, в яке 
викликається обвинувачений Люкайтіс Дмитро Володимиро-
вич, який проживає за адресою: Російська Федерація, м. Мо-
сква, вул. Барніпиха, буд. 25, корп. 1, кв. 323.

Суддя Щебуняєва Л. Л.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне проваджен-

ня відносно Кухарішена Андрія Івановича та Головещенка Ігоря Васильовича, обвинувачених 

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 К К Украї-

ни. У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликаються Кухарішен Андрій Іванович, 

08.06.1970 р.н. та Головещенко Ігор Васильович, 24.10.1961 р.н., обвинувачені у вчиненні кри-

мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України, яке відбудеться 

27 січня 2022 року о 15:00 год. в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-

сою: м. Київ, вул. П. Шутова 1, каб. 4, під головуванням судді Криворот О. О. 

У разі неявки обвинувачених дане оголошення вважається належним повідомленням, а кри-

мінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинувачених в порядку спеціаль-

ного судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Каніщі Вікторію Ва-
леріївну, 20.11.1969 року народження, як обвинувачену в судове засі-
дання по кримінальному провадженню №42015110330000017, внесе-
ного до ЄРДР 13.03.2015 року за обвинуваченням Каніщі Вікторії Вале-
ріївни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, яке призначено на 13 год.  
30 хв. 27 січня 2022 року. 

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваче-
ної Каніщі Вікторії Валеріївни у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України. 

Суддя О. В. Мєлєшак

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинуваче-
ної Градову Ольгу Григорівну (к/п № 42016000000002707), для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного до ЄРДР відносно Градової Ольги Гри-
горівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України та повідомляє, що підготовче судове засідання та розгляд клопо-
тання про здійснення спеціального судового провадження відбудеться об 11 
год. 00 хв. 01 лютого 2022 року та 02 лютого 2022 року в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Ко-
лоса, 27-А.

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

Суддя С. І. Дячук

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Морозко Ольгу Романів-
ну, 08.04.1983 р.н., (останнє відоме місце проживання: вул. Куйбишева, 4, кв. 
46, м. Севастополь, АР Крим), яка обвинувачується у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судо-
ве засідання у кримінальному провадженні №42016000000002687, яке відбу-
деться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, 14-а, зал № 27, об 11 годині 25 січня 2022 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту публікації даного оголо-
шення, обвинувачений вважається таким, що належним чином повідомле-
ний про місце і час судового засідання. У разі неявки обвинуваченого, роз-
гляд кримінального провадження може бути здійснений в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя Бойко О. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Вас, Кличнікова Во-
лодимира Миколайовича як обвинуваченого на 09 год. 30 хв. 28 січня 
2022 року у справі за обвинуваченням Кличнікова Володимира Микола-
йовича, 24.08.1964 року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції 
Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримі-
нального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 
24.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Бірса О. В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідання, яке 
відбудеться об 11 годині 00 хвилин 27 січня 2022 року в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, обвинувачену Петрову 
Юлію Вікторівну, 16 листопада 1975 року народження, в рамках криміналь-
ного провадження № 42016000000002779, внесеного до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань 07 жовтня 2016 року, за ознаками вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. 

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

Суддя Є. О. Мартинов

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження №1-кп/761/1584/2019 за обвинуваченням Бугайо-
ва М. М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудових розслі-
дувань за № 22018000000000152 від 07.05.2018 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 31.01.2022 ро-
ку о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, каб. №501.

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

Суддя Л. Л. Щебуняєва

Дніпровський районний суд м. Києва викликає 
Атаманюка Германа Степановича, як обвинуваченого, 
у підготовче судове засідання, призначене на 28 січня 
2022 року на 10 годину 30 хвилин, за адресою: м. Ки-
їв, вул. О. Кошиця, 5, каб. 101, у кримінальному про-
вадженні № 42016000000003296 від 11.11.2016 ро-
ку, за обвинуваченням Атаманюка Германа Степано-
вича, 15.12.1967 року народження, уродженця Росій-
ської Федерації, громадянина України, з вищою осві-
тою, проживаючого за адресою: Автономна Республі-
ка Крим, м. Сімферополь, вул. Дружби, 62, кв. 274, 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя О. В. Метелешко

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченого Рябкова Олександра 
Павловича для розгляду кримінального проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за №42016010000000284 від-
носно Рябкова Олександра Павловича, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, та повідомляє, що судове засідання від-
будеться 27.01.2022 р. о 09.30 год. в приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Суддя Оздоба М. О.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Сумуліді Миколу Георгійовича 
для розгляду кримінального провадження, внесено-
го до ЄРДР за № 42017010000000193 відносно Суму-
ліді Миколи Георгійовича, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та по-
відомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 27.01.2022 року о 09 год. 45 хв. в приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, каб. 401-402.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Жмудь В. О.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченого Михайлова Євгенія Ана-
толійовича, 02.09.1951 року народження, для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 
за № 4201601000000045 відносно Михайлова Євге-
нія Анатолійовича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідо-
мляє, що судовий розгляд відбудеться 31.01.2022 р. 
об 11:00 год. в приміщенні Святошинського районно-
го суду міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, 
вул. Якуба Коласа, 27-А.

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає у якості обвинуваченого Степанча Михайла Михайло-
вича, який мешкає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Героїв Сталінграду, б. 32, кв. 28, по кри-
мінальному провадженню щодо Степанчі М. М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Судові засідання відбудуться 04 лютого 2022 року о 09:00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріу-
поль, пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 20.

Явка обвинуваченого до суду є обов’язковою. У разі неявки до суду без поважних причин, це оголошен-
ня вважається належним повідомленням і справу буде розглянуто по суті за наявними матеріалами справи. 

Суддя Пантелєєв Д. Г.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Шпір Михайло Федорович, 16.08.1986 р.н., уродженець м. Чернівці Чернівецької області, останнє 

відоме місце проживання: с. Крихівці, вул. Роксолани, 16/1 Івано-Франківської територіальної громади Івано-Фран-
ківської області, на підставі ст.ст.134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 02.02.2022 на 15 год.  
30 хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. 
Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал №17, для розгляду кримінального провадження про обвинувачення Шпіра 
Михайла Федоровича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.161, ч. 2 ст. 463-1 КК України.

Суддя Олеся ЗЕЛЕНКО
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -4..-9 0..-5 Черкаська -4..-9 0..-5
Житомирська -4..-9 0..-5 Кіровоградська -4..-9 0..-5
Чернігівська -7..-12 -2..-7 Полтавська -6..-11 -3..-8
Сумська -8..-13 -4..-9 Дніпропетровська -5..-10 -1..-6
Закарпатська -3..-8 0..-5 Одеська -3..-8 -2..+3
Рівненська -4..-9 +2..-3 Миколаївська -3..-8 +2..-3
Львівська -3..-8 -2..+3 Херсонська -4..-9 0..-5
Івано-Франківська -3..-8 -2..+3 Запорізька -4..-9 0..-5
Волинська -3..-8 -2..+3 Харківська -5..-10 -3..-8
Хмельницька -4..-9 +1..-4 Донецька -4..-9 -1..-6
Чернівецька -4..-9 -2..+3 Луганська -4..-9 -1..-6
Тернопільська -3..-8 +2..-3 Крим -3..-8 0..-5
Вінницька -4..-9 +1..-4 Київ -7..-9 -1..-3

Укргiдрометцентр
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дощ сніг

Коломєйцева Світлана Віталіївна, 13.02.1976 р.н., зареєстрована 
за адресою: м. Донецьк, вул. Дзержинського, 30, кв. 64, на підставі  
ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 21, 22 та 24 січня 
2022 року о 10 год. 00 хв. до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу  
УСБУ в Івано-Франківській області Мельника С. М., р.т. (0342)590593, 
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 15, для проведен-
ня слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваного у криміналь-
ному провадженні №22020090000000006. Поважні причини непри-
буття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в  
ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Шанько Артур Валентинович, 22.09.1974 р.н., 

уродженець м. Світловодськ Кіровоградської області, раніше зареє-
стрований за адресою: м. Полтава, вул. Олеся Гончара (кол. — Енгель-
са), 21, кв. 3, проживаючий в м. Донецьк, на підставі ст. ст. 133, 135 
КПК України Вам необхідно з’явитись 24.01.2022 о 10 год. 00 хв. до 
слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області Горбовського В. Ю. за 
адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40А, каб. №12 (тел. 0532-511-
812) для вручення письмового повідомлення про підозру, допиту як 
підозрюваного, вручення копії клопотання про обрання запобіжного 
заходу, проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні №22021170000000014 від 02.04.2021, 
як підозрюваного.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матері-
али кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за 
обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ве-
дути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикоруп-
ційного суду від 02 лютого 2021 року постановлено здійснювати спеці-
альне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинува-
ченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря 
Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин Укра-
їни, 26.06.1975 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпро-
петровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  прожи-
вання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 
52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судо-
ве засідання, яке відбудеться 25 січня 2022 року о 16 годині 30 хви-
лин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект 
Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володими-
рович, громадянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець 
м. Жовті Води, Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє 
відоме місце  проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті 
Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Украї-
ни, викликається в судове засідання, яке відбудеться 25 січня 2022 ро-
ку о 16 годині 30 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного су-
ду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51),  
головуючий суддя: Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О. 

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

У провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного су-
ду у складі:  головуючого судді Галабали М. В., суддів Крикливо-
го В. В. та Ногачевського В. В. перебуває кримінальне провадження 
№ 52018000000000697 за обвинуваченням Майка Вадима Михайло-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 17 червня 2021 року по-
становлено  здійснювати спеціальне судове провадження стосовно 
Майка Вадима Михайловича, який обвинувачується у вчиненні кримі-
нального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв’язку з чим, обвинувачений Майко Вадим Михайлович, який на-
родився 22 квітня 1966 року в м. Кам’янське (Дніпродзержинськ) Дні-
пропетровської області, зареєстрований за адресою: Дніпропетров-
ська обл., м. Кам’янське, просп. Перемоги, буд. 7, кв. 87, останнє ві-
доме місце проживання: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, просп. 
Перемоги, буд. 7, кв. 87, викликається в судові засідання, які відбу-
дуться 04 лютого 2022 року о 14 год. 00 хв., 04 березня 2022 року о 14 
год. 00 хв., 07 квітня 2022 року о 14 год. 00 хв., 27 травня 2022 року о 
14 год. 00 хв., 20 червня 2022 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Вищо-
го антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, зал су-
дових засідань № 4).

Майко Вадим Михайлович викликається в судове засідання у стату-
сі обвинуваченого.

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

16 грудня 2021 року колегію суддів в складі головуючого судді Га-
лабали М. В., суддів: Крикливого В. В., Ногачевського В. В. постановле-
но ухвалу за результатом розгляду клопотання прокурора про обрання 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вказане клопотан-
ня задоволено. Постановлено обрати обвинуваченому Майку Вадиму 
Михайловичу, який народився 22 квітня 1966 року у місті Кам’янське 
Дніпропетровської області, громадянину України, зареєстрованому за 
адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, проспект Перемо-
ги, 7, кв. 87, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 
до його затримання і доставки до місця кримінального провадження та 
розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу су-
дом за участю обвинуваченого або зміну обраного запобіжного заходу 
на більш м’який запобіжний захід. Ухвала суду підлягає негайному ви-
конанню після її оголошення. Ухвала набирає законної сили з моменту 
її проголошення та оскарженню не підлягає.

Оголошення про виклик до суду
В провадженні головуючого судді Вищого антикорупційного суду Фе-

дорова О.В.  перебуває  об’єднане кримінальне провадження, внесене 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100000000003 
та № 52016000000000370 за обвинуваченням Коваля О. Ю., у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191,  
ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК України, Кравченка Р. В., у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1  
ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, Добриловської О. А., у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 
ст. 366 КК України, Соколова Д. Д., у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 
КК України, Прокопця О. В., у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, Левченка В. М., у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27,  
ч. 5 ст. 191 КК України.

09.08.2021 року ухвалою суду було призначено судовий розгляд в 
даному кримінальному провадженні. В судовому засіданні 24.11.2021 
призначено наступні дати судових засідань: 26.01.2022 о 12-00 год., 
16.02.2022 о 12-00 год., 23.03.2022 о 12-00 год., 20.04.2022 о 10-00 
год.  в приміщенні Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Ки-
їв, проспект Перемоги, 41. У зв’язку з чим викликається Соколов Дми-
тро Дмитрович, 18 липня 1976 року народження, який перебуває за 
межами території України, а саме проживає за адресою: місто Калінін-
град (Російська Федерація), вул. Кірова, 75, кв. 1; зареєстроване місце 
проживання: Одеська обл., Лиманський район, село Фонтанка, вули-
ця Центральна, будинок 3, корпус 1, квартира 39, який обвинувачуєть-
ся у вчиненні кримінальних правопорушень передбаченихч. 5 ст. 27,  
ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, в судові засідання, які 
відбудуться  26 січня 2022 року о 12-00 год., 16 лютого 2022 року о 12-
00 год., 23 березня 2022 року о 12-00 год., 20 квітня 2022 року о 10-00 
год. у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект 
Перемоги, 41), головуючий суддя: Федоров О. В., судді: Шкодін Я. В.,  
Задорожна Л. І.

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

Оголошення про виклик до суду
В провадженні головуючого судді Вищого антикорупційного суду Фе-

дорова О. В.  перебуває  об’єднане кримінальне провадження, внесене 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100000000003 
та № 52016000000000370 за обвинуваченням Коваля О. Ю., у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191,  
ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК України, Кравченка Р. В., у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366,  
ч. 4 ст. 358 КК України, Добриловської О. А., у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК 
України, Соколова Д. Д., у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, Про-
копця О. В., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 366 КК України, Левченка В. М., у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. 

09.08.2021 року ухвалою суду було призначено судовий розгляд в 
даному кримінальному провадженні. В судовому засіданні 24.11.2021 
призначено наступні дати судових засідань: 26.01.2022 о 12-00 год., 
16.02.2022 о 12-00 год., 23.03.2022 о 12-00 год., 20.04.2022 о 10-00 
год. в приміщенні Вищого антикорупційного суду за адресою: м.Київ, 
проспект Перемоги, 41.У зв’язку з чим викликається Левченко Вадим 
Миколайович, 04 червня 1967 року народження, останнє відоме місце 
проживання якого за адресою: 65049, м.Одеса, вул.Обільна,46, який 
обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбаче-
них ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191КК України, в судові засідання, 
які відбудуться: 26 січня 2022 року о 12-00 год., 16 лютого 2022 року о  
12-00 год., 23 березня 2022 року о 12-00 год., 20 квітня 2022 року о  
10-00 год. у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, 
проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Федоров О. В., судді: Шко-
дін Я. В., Задорожна Л. І.

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

Вистороп Ігор Олександрович, 30.05.1979 р.н., зареєстрований 
за адресою: м. Донецьк, вул. Петровського, 266, кв. 7, на підставі  
ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 21, 22 та 24 січня 
2022 року о 12 год. 00 хв. до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу  
УСБУ в Івано-Франківській області Мельника С. М., р.т. (0342)590593, 
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 15, для проведен-
ня слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваного у криміналь-
ному провадженні №22020090000000006. Поважні причини непри-
буття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в  
ст. 139 КПК України.

Паспорт серії ВМ №144374, виданий Богунським РВ УМВС Украї-
ни в Житомирській області 07 травня 1996 року на ім’я Суханюк Євген 
Васильович, дата народження 01 лютого 1971 року прошу, вважати  
недійсним у зв’язку з крадіжкою.

Втрачене посвідчення адвоката України 
Грабовської Юлії Сергіївни (дата народження 23.08.1986), 

№ 000216, видане 18.06.2018 року Радою адвокатів міста Києва, 
вважати недійсним.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
01.01.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районно-

го нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заведе-
на спадкова справа після смерті Зайцевої Тамари Олексіївни, 09.08.1937 
р.н, яка померла 13.10.2021 р., Для встановлення кола спадкоємців, 
які бажають прийняти спадщину, в тому числі, які були зареєстрова-
ні з померлою на день її смерті, та представників малолітніх, недіє-
здатних спадкоємців,а також спадкоємців за заповітом, всіх спадкоєм-
ців прошу з’явитися до Глаговської О. В. за адресою: Луганська обл.,  
м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде вида-
на ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину подавши зая-
ву нотаріусу.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Бондаренко Сергій Володимирович, 15.03.1979 р.н., 

громадянин України, останнє відоме місце проживання: м. Харків,  
вул. Грицевця, 20, кв. 83, відповідно до ст.ст. 133, 135 КПК України ви-
кликається із захисником 22.01.2022 на 12 год. до Державного бюро 
розслідувань у каб. № 610 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ, для до-
питу у статусі підозрюваного та інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 42017000000002007 від 22.06.2017.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у  
ст.ст. 138-139 КПК України. 

Слідчий ДБР О. Павлюк
тел. 365-40-00

Після померлого 02 квітня 2021 року Черниша Андрія 

Євгенійовича, 11 вересня1968 року народження (місце смерті: 

смт Ківшарівка Харківської області, Україна) відкрито спадкову 

справу. Усіх спадкоємців за законом та заповітом запрошують 

до приватного нотаріуса Куп’янського міського нотаріального округу 

Литвинової І. В. за адресою: Харківська область, місто Куп’янськ, 

площа Центральна, будинок № 27-А, протягом місяця від публікації.
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