2

ПОСТАНОВА КМУ

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

ВТІЛЕННЯ МРІЇ НАРОДНОЇ
103 роки тому наші землі було
об’єднано в єдину соборну
державу, що було закріплено
Універсалом Директорії Української
Народної Республіки
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Художниця-дизайнерка Тетяна
Протчева розповіла, як почала
робити вишивки, що світяться,
і про мрію відправити на Місяць
QR-код з інформацією про Україну

8

«Про затвердження Порядку
формування та перевірки електронного
посвідчення водія, електронного
свідоцтва про реєстрацію транспортного
засобу, їх електронних копій»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

СУБОТА, 22 СІЧНЯ 2022 РОКУ		

№13 (7134)

ЦІНА ДОГОВІРНА

ЛІЗ ТРАСС:
«Кремль не вивчив
уроків історії. Він
заявляє, що хоче
стабільності, але
водночас працює,
щоб погрожувати
й дестабілізувати
інших».

У прикордонних областях
Сили тероборони
укомплектовано більш
ніж на дві третини
Фото з сайту facebook.com/TerritorialDefenseForces

ЦИТАТА ДНЯ

Міністр закордонних справ Великої Британії про
готовність до санкцій в разі агресії проти нашої країни

Рік починається
з ефективної угоди
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. Подолання викликів, пов’язаних із пандемією COVID-19, і розвиток системи охорони здоров’я обговорили Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я доктор
Ганс Клюге.
У присутності глави уряду укладено дворічну угоду про співпрацю між Урядом України та Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я на 2022 — 2023 роки. Документ
підписали міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та Ганс Клюге.
«Уперше в багаторічній історії наших відносин угоду укладено на
початку року. Це вказує на міцний характер нашої співпраці, мета якої полягає у збереженні здоров’я українців», – цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса
Шмигаля.
Документ передбачає обмін інформацією щодо медичних виробів для діагностики in vitro, необхідних для запобігання виникненню
і поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій COVID-19, а також забезпечує основу для співпраці в багатьох
напрямах охорони здоров’я.

ЦИФРА ДНЯ
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4 млрд грн

збитків завдано довкіллю упродовж
2021 року, за даними Державної
екологічної інспекції

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю. Наше головне завдання — бути готовими

до опору в найкоротший термін, вважає командувач Сил
територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін

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

ОПЕРАТИВНО

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

ОБ’ЄКТИВНО

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

КОМПЕТЕНТНО

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

для ветеранів війни, пенсіонерів,
чорнобильців, студентів

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА
Передплатний індекс 61035
Соціальний передплатний індекс 40227

На 1 місяць
На 3 місяці
На 6 місяців

для інших передплатників
та підприємств і організацій

40 грн
120 грн
240 грн

70 грн
210 грн
420 грн

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

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080053

USD за28.3181
1 долар США

EUR за32.1099
1 євро

встановлені Національним банком України на

RUB 3.7084
/ AU 51969.66
за 10 рублів

24 січня 2022 року

AG 690.25за 1 тройську
PTунцію
29322.54

PD 59033.33

22 січня 2022 року, субота, № 13

www.ukurier.gov.ua

15

документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ку призначення на посаду (абзац перший частини першої статті 85 Закону України «Про державну службу»).
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 14 січня 2022 р. № 46-р
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 19 січня 2022 р. № 49-р
Київ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про призначення Замлинського Р. Т.
заступником Міністра оборони України

Про звільнення Пляцка А. В.
з посади першого заступника Голови
Державного агентства України з управління
зоною відчуження

Призначити Замлинського Ростислава Теодозійовича заступником Міністра
оборони України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Звільнити Пляцка Андрія Валерійовича з посади першого заступника Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження 19 січня
2022 р. за угодою сторін (пункт 3 частини першої статті 83 Закону України «Про
державну службу»).
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 19 січня 2022 р. № 47-р
Київ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про звільнення Ващенка К. О.
від 19 січня 2022 р. № 51-р
з посади державного секретаря Міністерства
Київ
з питань реінтеграції тимчасово окупованих
Про тимчасове покладення виконання
територій України
обов’язків державного секретаря Міністерства
Звільнити Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секрез питань реінтеграції тимчасово окупованих
таря Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Україтериторій України на Токарчук Т. В.
ни у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 19 січня 2022 р. № 48-р
Київ

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку державного
секретаря Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
України, виконання обов’язків державного секретаря Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на директора департаменту
фінансів, бухгалтерського обліку та ресурсного забезпечення – головного бухгалтера зазначеного Міністерства Токарчук Тетяну Василівну.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Призначити Ващенка Костянтина Олександровича державним секретарем
Міністерства оборони України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з урахуванням часу призначення на
посаду згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 25 вересня
2019 р. № 836 та від 20 липня 2020 р. № 896 з оплатою праці відповідно до законодавства.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Про призначення Сербіна Є. Л.
першим заступником Голови Державного
агентства меліорації та рибного
господарства України
Призначити Сербіна Євгена Леонідовича першим заступником Голови Державного агентства меліорації та рибного господарства України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 19 січня 2022 р. № 54-р
Київ

Про призначення Солянік Ю. В.
заступником Голови Державної аудиторської
служби України
Призначити повторно Солянік Юлію Валеріївну заступником Голови Державної аудиторської служби України з 21 січня 2022 р. строком на п’ять років з
оплатою праці відповідно до законодавства.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про призначення Ващенка К. О.
державним секретарем Міністерства
оборони України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 19 січня 2022 р. № 53-р
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 19 січня 2022 р. № 55-р
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 19 січня 2022 р. № 52-р
Київ

Про призначення Трегубенка С. С.
заступником Голови Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

Про звільнення Бондар А. В.
з посади заступника Голови Державної
служби якості освіти України
Звільнити Бондар Аллу Володимирівну з посади заступника Голови Державної служби якості освіти України 3 лютого 2022 р. у зв’язку із закінченням стро-

Призначити Трегубенка Сергія Семеновича заступником Голови Державної
служби України з надзвичайних ситуацій.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 532014080000000003 від 9 січня 2014 року за обвинуваченням Рачкова Андрія Володимировича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 18 січня 2022 року постановлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Рачкова Андрія
Володимировича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У зв’язку з чим Рачков Андрій Володимирович, громадянин України, 31.03.1978 року народження, уродженець м. Нікополь Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце проживання: вул.
Гагаріна, буд. 85, м. Нікополь, Дніпропетровська обл., 53213, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 25 січня 2022 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (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 інформації загальнодержавної сфери
розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області від 17.01.2022 року надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за № 42015230270000070 від 20.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 408 КК України стосовно підозрюваного Бурчіяна Едгара Нельсоновича, 27.07.1984 року народження, зареєстрованого за адресою м. Херсон, вул. Фрітаун, 153-а, кв. 49.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Громадянин України Бурчіян Едгар Нельсонович, 27.07.1984 року народження, зареєстрований за адресою:
м. Херсон, вул. Фрітаун, 153-а, кв. 49, на підставі ст.ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитись 14.02.2022
в період часу з 09:00 до 12:00 до кабінету № 5 третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, до старшого слідчого Воронцова Андрія Володимировича за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, буд. 14, тел.+380619490455, для ознайомлення
із матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України та отримання обвинувального акта в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015230270000070
від 20.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 408 КК України.
Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик
визначені положеннями ст. 139 КПК України.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
«Розділу охорона навколишнього природного середовища» до Детального плану території земельної ділянки площею 0.0250 га, кадастровий номер 3221281201:01:009:0040, для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі (внесення змін будівництво перукарні на будівництво магазину), в смт Велика Димерка по
вул. Чапаєва Броварського району Київської області.
Детальний план території розроблено згідно рішення Великодимерської селищної ради № 647 XX-VIIІ
скл. від 02.12.2021 р.
Строк громадського обговорення заяви — 15 днів з дати даної публікації.
Пропозиції та зауваження надаються у письмовій формі до Великодимерської селищної ради за адресою:
07442, Київська обл., Броварський р-н, смт Велика Димерка, вул. Бобрицька, 1.
Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки — «Розділу охорона навколишнього природного середовища» до Детального плану території земельної ділянки площею 0.0250 га, кадастровий номер 3221281201:01:009:0040, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (внесення змін будівництво перукарні на будівництво магазину), в смт Велика Димерка по вул. Чапаєва Броварського району Київської області можна ознайомитися на вебсайті (http://vdsr.gov.ua/) Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк,
пров. Кремлівський, 79, в судове засідання з розгляду кримінального провадження за його обвинуваченням
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 31 січня 2022 року
о 09 год. 30 хв., в приміщенні 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
судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери
розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
Суддя Ольга ІЛЬЯШЕВИЧ

Обвинувачений Карасьов Володимир Васильович, 25.12.1970 р.н., зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Красний Луч, мікрорайон 3, буд. 17, кв. 53 та проживаючий за адресою: м. Москва, Російської Федерації, Вам необхідно з’явитися на 10 год. 00 хв. 27.01.2022, 10 год. 00 хв. 02.02.2022, 10 год.
00 хв. 07.02.2022, 10 год. 00 хв. 14.02.2022, 10 год. 00 хв. 16.02.2022, 10 год. 00 хв. 24.02.2022, 10 год.
00 хв. 02.03.2022 до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, що знаходиться за адресою:
м. Ужгород, вул. Загорська, 53 (суддя Логойда І. В.), для проведення судового засідання у кримінальному провадженні № 22018070000000115 від 24.09.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України.

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 викликається із захисником 26.01.2021 на 10 год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 610 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ, для проведення огляду за участі підозрюваного та проведення інших процесуальних дій у
кримінальному 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

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Левенець Ігор Вікторович, який народився 16 травня 1981 року у м. Бережани Тернопільської області, зареєстрований у м. Рівне, вул. Орлова,
40/304, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, яке відбудеться 31.01.2022 року о 13 годині 15 хвилин в залі судових засідань №231 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Балківська, 33, для участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого.

Суддя Віктор Попревич

Повістка про виклик, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Сомова Павла Віталійовича, 16.01.1963 р. н., уродженець
м. Луганськ, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: Україна, Луганська область, м.
Луганськ, вул. Осипенко, 24, кв. 31, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України для участі в судовому засіданні з розгляду кримінального провадження в порядку спеціального судового провадження стосовно Сомова Павла Віталійовича, обвинуваченого у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 03.02.2022 о 12 год. 30 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд
м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею
138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

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

Розшукуються спадкоємці
ПАВЛЮК ОЛЕГА ВОЛОДИМИРОВИЧА,
який помер 03 червня 2021 року.
Звертатися протягом місяця з дня
публікації оголошення за адресою:
61121, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 142, кв. 219; тел. (057) 364-45-96,
нотаріус Харченко Л. Л.
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оголошення
Повідомлення
про оприлюднення проєкту змін до Національного плану
скорочення викидів від великих спалювальних установок
та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею рішення
про здійснення спеціального досудового розслідування

1. Повна назва документа державного планування (далі — ДДП), що пропонується, та стислий виклад його змісту:
Проєкт змін до Національного плану скорочення викидів від великих
спалювальних установок (далі — Національний план).
Проєкт змін до Національного плану розроблено задля:
нормативного врегулювання питання обміну обсягами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в рамках виконання Національного
плану операторами великих спалювальних установок (далі – ВСУ);
активізації процесу визначення комплексу потенційних джерел та інструментів фінансового забезпечення впровадження Національного плану;
актуалізації Додатків 1 – 4 до Національного плану щодо ідентифікаторів
і назв ВСУ, а також операторів, які їх експлуатують;
уточнення у Додатку 3 до Національного плану строків введення в експлуатацію пилогазоочисного обладнання, а також вилучення обов’язкових
типів технологій скорочення викидів забруднюючих речовин;
уточнення у Додатку 4 до Національного плану строків виведення ВСУ
з експлуатації з метою приведення його у відповідність із рішенням Ради
Міністрів Енергетичного Співтовариства від 14.10.2016 D/2016/19/MC-EnC.
Проєктом змін до Національного плану не передбачається зміна строку закінчення дії Національного плану. Він становить 31 грудня 2033 року.
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження Інтегрованого плану:
Кабінет Міністрів України
3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дату початку та строки здійснення процедури
Строк громадського обговорення протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.
б) способи участі громадськості
Громадськість має право подати замовнику в письмовій формі (у тому
числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції.
в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у
разі їх проведення)
Проведення громадських слухань не заплановано.
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом змін до Національного плану, звітом про СЕО
та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується проекту змін до Національного плану: Директорат
стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства енергетики України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30.
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства
енергетики України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30, e-mail:
kanc@mev.gov.ua
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, що стосується
проєкту змін до Національного плану:
Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства енергетики України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30.
4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту змін до Національного плану: Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Повістка про виклик обвинуваченого

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області
перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Калініченка Павла Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого Калініченка Павла Володимировича, 11.06.1980 року народження,
останнє відоме зареєстроване місце проживання: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Токарева, 13, кв. 6, в судове засідання з розгляду кримінального
провадження за його обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 31 січня 2022 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.
У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен 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 розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Ольга ІЛЬЯШЕВИЧ

Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської
області від 21.01.2022 (справа № 428/387/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Сєргєєва Сергія Євгеновича, 26.08.1988 р.н., що зареєстрований за адресою: Луганська область, смт Станиця-Луганська, вул. Миру, 35/1, у кримінальному провадженні № 42015130610000319 від 03.09.2015, за ознаками ч. 3
ст. 408, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається
підозрюваний Сєргєєв Сергій Євгенович, 26.08.1988 р.н., 26.01.2022 о
09:00, 27.01.2022 о 09:00 до старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, Боровенка Олександра Івановича за адресою: вул. Єгорова, 26,
м. Сєвєродонецьк Луганської області (каб. 3) для участі у допиті як
підозрюваного у кримінальному провадженні № 42015130610000319
від 03.09.2015, за ч. 3 ст. 408, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України, а також проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до
матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та
реєстру матеріалів досудового розслідування.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в
ст. ст. 138, 139 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від
06.01.2022 (справа №947/37898/21) надано дозвіл у кримінальному
провадженні № 12021160000001287 від 23.10.2021 на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Салієва Ібрагіма Енверовича, 06.06.1980 року народження, за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Підозрюваний Салієв Ібрагім Енверович, 06.06.1980 року народження, остання відома адреса реєстрації: АР Крим, Київський район, місто
Сімферополь, вулиця Туркенича, будинок 13, відповідно до вимог ст.ст.
42, 133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 24.01.2022 об
11.00 годині, 25.01.2022 об 11.00 годині, 26.01.2022 об 11.00 годині,
27.01.2022 об 11.00 годині до Одеської спеціалізованої прокуратури у
військовій та оборонній сфері Південного регіону за адресою: Одеська
область, місто Одеса, вулиця Армійська, будинок 18, службовий кабінет
№16 для участі у допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні №12021160000001287 від 23.10.2021, проведення інших слідчих та
процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.
При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
статтях 138-139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення
спеціального досудового розслідування

Жовтневим районним судом м. Запоріжжя 22.01.2022 у справі
№ 331/341/22 (провадження № 1кс/331/121/2022) винесено ухвалу про
дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22021080000000006 від 17.01.2022 відносно підозрюваного Чудопала Віталія Вікторовича, 14.02.1990 року народження, за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Чудопала Віталія Вікторовича, 14.02.1990 року народження, зареєстрованого за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Станіславського, б. 2, для повідомлення про закінчення досудового розслідування та ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №22022080000000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2022, за ч. 1
ст. 258-3 КК України, на 10 год. 00 хв. 26.01.2022 у кабінет № 115 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул.
Олександрівська, 62.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
17.01.2022 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районного нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заведена спадкова справа після смерті Мєтьолкіної Раїси Андріївни, 18.04.1931
р.н, яка померла 15.07.2021 р. Для встановлення кола спадкоємців, які
бажають прийняти спадщину в тому числі, які були зареєстровані з померлою на день її смерті, та представників малолітніх, недієздатних
спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до приватного нотаріуса Глаговської О. В. за адресою:
Луганська обл, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину
подавши заяву нотаріусу.

У зв’язку зі смертю Кравченка Валентина Михайловича,
13 листопада 1966 року народження, який помер 16 липня
2021 року, приватним нотаріусом Харківського міського
нотаріального округу Харківської області Колядою Юлією Сергіївною
відкрито спадкову справу № 152/2021. Можливі спадкоємці можуть
звернутися до нотаріуса Коляди Ю. С. протягом 30-ти днів
від публікації оголошення в газеті за адресою: м. Харків,
пр-т Олександрівський, буд. 128, прим. 19.

П’ята Харківська міська державна нотаріальна контора
(відокремлений підрозділ) у зв’язку з відкриттям спадкової
справи повідомляє про розшук можливих спадкоємців
Коханова Олега Валентиновича, 16 жовтня 1972 року народження,
який помер 26 травня 2021 року.
Зацікавлені особи протягом місяця від публікації запрошуються
до нотаріальної контори за адресою: м. Харків,
вул. Ярослава Мудрого, №26.

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

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

ПІВНІЧ

ЗАХІД

температура

-1..-6
-4..-9

-1..-6
-4..-9

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Приватний нотаріус Волноваського районного нотаріального округу Донецької області Гуков О. В. повідомляє про відкриття спадкової справи після померлого 07 липня 2021 року — Іванова Анатолія Юрійовича, 05 січня 1939 року народження, який був зареєстрований та проживав на день
смерті за адресою: Донецька область, Волноваський (колишній Великоновосілківський) район, с. Багатир, вул. Шкільна, буд. 4а.
Сповіщаю спадкоємицю за законом Банькову Олену Анатоліївну, 03 лютого 1968 року народження, звернутися до приватного нотаріуса Волноваського районного нотаріального округу Донецької області Гукова О. В. за
адресою: 85500, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт Велика Новосілка, вул. Пушкіна, буд. 32, електронна пошта — av_84@ukr.net.
протягом місяця від дня публікації оголошення або зателефонувати за номером +380509281206.

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

ПОГОДА НА ЗАВТРА

сонячно

ЦЕНТР

СХІД

-1..-6
-4..-9

-1..-6
-8..-13

ПІВДЕНЬ

2..-3
-3..-8

мінлива
хмарність
хмарно
дощ

напрям
вітру

сніг

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 23 СІЧНЯ
Oбласть

Нiч

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

-4..-9
-3..-8
-7..-12
-8..-13
-3..-8
-4..-9
-4..-9
-3..-8
-3..-8
-4..-9
-4..-9
-3..-8
-4..-9

День
-1..-6
-1..-6
-2..-7
-2..-7
+2..-3
-1..-6
-1..-6
-1..-6
0..-5
-1..-6
-2..-7
-1..-6
-1..-6

Oбласть

Нiч

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

-5..-10
-4..-9
-6..-11
-7..-12
-2..-7
-3..-8
-2..-7
-3..-8
-8..-13
-5..-10
-7..-12
-2..-7
-4..-6

День
-1..-6
0..-5
-1..-6
0..-5
-2..+3
+2..-3
-2..+3
+2..-3
-2..-7
0..-5
-1..-6
+2..-3
-2..-4

Укргiдрометцентр

У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКРАДЕННЯМ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:
- Паспорт громадянина України на ім’я КЛІЩА АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ (НМ 126535,
виданий Носівським РВ УМВС України в Чернігівській області 11.02.2003 р.);
- Оригінал картки №231437 фізичної особи платника податків на ім’я
КЛІЩА А.О. ІН 3157602392;
- Паспорт громадянки України на ім’я КЛІЩА КАТЕРИНА ІВАНІВНА (НМ 412184,
виданий Носівським РВ УМВС України в Чернігівській області 04.11.2011 р. );
- Оригінал картки фізичної особи платника податків на ім’я КЛІЩА К. І.
ІН 3284000842;
- Посвідчення водія на ім’я КЛІЩА АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ;
- Посвідчення водія на ім’я КЛІЩА КАТЕРИНА ІВАНІВНА: ВХХ489574;
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХВ 811836 від 09.04.2021 р.;
- Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №592 від
02.12.2011 р. видане Чернігівською обласною КДКА;
- Посвідчення адвоката України № 592 від 02.12.2011 р. видане Радою адвокатів Київської області.
Відомості внесено до ЄРДР 23.12.2021 р. КП №12021111130002527.

ПН ХМНО Соболєвою А. В. заведено спадкову справу
після померлого 04 вересня 2021 року Водько Віктора Панасовича,
01.05.1952 року народження, на момент смерті проживав
за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. В. Терешковой, буд. 39,
кв. 73. Спадкоємців, які бажають прийняти спадщину прошу
звертатись за адресою: м. Харків, пр-т Олександрівський, буд. 81,
прим. 27, тел.: +380995658145.
Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест»
(код ЄДРПОУ — 19199961)!
Інформуємо, що з 01 лютого 2022 року, впроваджуються нові
тарифні плани та змінюються умови окремих тарифних планів
телефонії та доступу до Інтернету для фізичних та юридичних осіб.
Детальна інформація — в особистому кабінеті абонента.
Ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду
Запорізької області від 17.12.2021 (справа № 937/11559/21)
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування
у кримінальному провадженні № 42017010000000198 від 17.11.2017
за підозрою громадянина України Шмельова Дмитра Миколайовича,
10.09.1979 року народження, у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

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
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