ШВИДКО, ЗРУЧНО, ДОСТУПНО

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ
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За перші 10 днів,
що минули з часу презентації
мобільного застосунку Дія 2.0.,
ним користується вже майже
мільйон українців

Колишній воїн добровольчого
батальйону «Полтава» із позивним
«Спілберг» Віталій Запека ділиться
з «Урядовим кур’єром», як нині
продовжує боротьбу за Україну

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

№202 (6816)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Ходив гарбуз
по городу, а вийшов
у широке поле

ЦИТАТА ДНЯ

АНКА ФЕЛЬДГУЗЕН:
«Мій особистий прогноз:
ситуація триватиме
до кінця весни 2021
року. Тоді має з’явитися
вакцина, і сподіваюся,
це дасть змогу
відкрити кордони
для вільних
подорожей».

Фото з сайту ingleswinner.com

СУБОТА, 17 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ		

Посол Німеччини в Україні про ймовірне відкриття
кордонів ЄС для наших співгромадян

Наш інтерес у Туреччині
ПАРТНЕРСТВО. Президент Володимир Зеленський учора
перебував із робочим візитом у Турецькій Республіці. Разом з
українською громадою Туреччини він узяв участь у молебні за
Україну в патріаршому храмі Святого Георгія. Президентське подружжя зустрілося зі Вселенським патріархом Варфоломієм у
його резиденції на Фанарі. Глава держави висловив подяку Його Всесвятості за беззастережну особисту підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, незалежності, а також
за всю підтримку, яку патріарх надає Україні. «Для нас важлива
така підтримка на шляху до миру. Україна — тепла й привітна.
Ми всі будемо дуже раді вашому приїзду, це буде дуже важливий візит для України», — цитує пресслужба ОПУ слова Володимира Зеленського. Патріарх зауважив, що буде радий відвідати Україну, коли епідемічна ситуація стабілізується. 30-ту річницю незалежності України розглядають як можливу дату візиту.
Та головною стала зустріч з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили широкий спектр
питань відносин між Україною й Туреччиною. Було підписано багато двосторонніх документів.

ЦИФРА ДНЯ

становив дефіцит
зовнішньоторговельного балансу
України за січень — серпень
2020 року. Це в 2,5 раза менше
за торішній аналогічний період

Розпочалася
передплата
на 2021 рік.
Передплату
приймають
усі відділення
зв’язку
Укрпошти.
Також її можна
оформити
на сайті:
ДП «Преса»
www.presa.ua
ПАТ
«Укрпошта»
www.ukrposhta.ua

3

млрд дол.

ТЕНДЕНЦІЯ. Традиційна культура дедалі впевненіше

почувається на ланах аграрних підприємств
та у приватних господарствах

ОПЕРАТИВНО

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

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

.................

2,399

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

.................................................................

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080053

USD за28.3649
1 долар США

EUR за33.3018
1 євро

для ветеранів
для інших
війни, пенсіонерів, передплатників
чорнобильців,
та підприємств
студентів
і організацій
на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн
на півроку . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн
на рік . . . . . . . . . . . 384 грн . . . . . . . . . . 684 грн
Соціальний
Передплатний
передплатний
індекс
61035
індекс 40227

УВАГА!
Послуга
за приймання
передплати
на 2021 рік –
безкоштовна.

встановлені Національним банком України на 19 жовтня 2020 року

RUB 3.6343
/ AU 54204.19
за 10 рублів

AG 693.36за 1 тройську
PTунцію
24674.06

PD 66441.94

17 жовтня 2020 року, субота, № 202

www.ukurier.gov.ua
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 вересня 2020 р. № 1204-р
Київ

Про підписання Угоди про фінансування заходу
«Механізм розвитку громадянського суспільства
України»

Схвалити проект Угоди про фінансування заходу «Механізм розвитку громадянського суспільства України».
Уповноважити Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішину Ольгу Віталіївну підписати зазначену Угоду.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

щодо необхідності призначення на вакантну посаду члена Комісії з регулювання
азартних ігор та лотерей шляхом укладення контракту про проходження державної служби.
Визначити Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М. уповноваженою
особою для проведення співбесіди в установленому порядку.
Національному агентству з питань державної служби:
розглядати у встановленому порядку інформацію, що надходить від осіб, які виявили бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду та передавати її уповноваженій особі;
подати після прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення проект
контракту про проходження державної служби.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 5 жовтня 2020 р. № 1212-р
Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду
члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Погодитися з пропозицією Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М. щодо необхідності призначення на вакантну посаду члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей шляхом укладення контракту про проходження державної служби.
Визначити Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М. уповноваженою
особою для проведення співбесіди в установленому порядку.
Національному агентству з питань державної служби:
розглядати у встановленому порядку інформацію, що надходить від осіб, які виявили бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду та передавати її уповноваженій особі;
подати після прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення проект
контракту про проходження державної служби.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 5 жовтня 2020 р. № 1210-р
Київ

Про необхідність призначення
на вакантну посаду
члена Комісії
з регулювання азартних ігор та лотерей

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 вересня 2020 р. № 1205-р
Київ

Про підписання Угоди про фінансування заходу
«Програма ЄС «Міцні регіони»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 5 жовтня 2020 р. № 1208-р
Київ

Погодитися з пропозицією Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М.
щодо необхідності призначення на вакантну посаду члена Комісії з регулювання
азартних ігор та лотерей шляхом укладення контракту про проходження державної служби.
Визначити Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М. уповноваженою
особою для проведення співбесіди в установленому порядку.
Національному агентству з питань державної служби:
розглядати у встановленому порядку інформацію, що надходить від осіб, які виявили бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду та передавати її уповноваженій особі;
подати після прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення проект
контракту про проходження державної служби.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Про необхідність призначення на вакантну посаду
Голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Схвалити проект Угоди про фінансування заходу «Програма ЄС «Міцні регіони».
Уповноважити Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішину Ольгу Віталіївну підписати зазначену Угоду.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Погодитися з пропозицією Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М. щодо необхідності призначення на вакантну посаду Голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей шляхом укладення контракту про проходження державної служби.
Визначити Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М. уповноваженою
особою для проведення співбесіди в установленому порядку.
Національному агентству з питань державної служби:
розглядати у встановленому порядку інформацію, що надходить від осіб, які виявили бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду та передавати її уповноваженій особі;
подати після прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення проект
контракту про проходження державної служби.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 5 жовтня 2020 р. № 1209-р
Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду
члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Погодитися з пропозицією Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 5 жовтня 2020 р. № 1213-р
Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду
члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Погодитися з пропозицією Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М. щодо необхідності призначення на вакантну посаду члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей шляхом укладення контракту про проходження державної служби.
Визначити Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М. уповноваженою
особою для проведення співбесіди в установленому порядку.
Національному агентству з питань державної служби:
розглядати у встановленому порядку інформацію, що надходить від осіб, які виявили бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду та передавати її уповноваженій особі;
подати після прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення проект
контракту про проходження державної служби.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 5 жовтня 2020 р. № 1211-р
Київ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про необхідність призначення
на вакантну посаду
члена Комісії
з регулювання азартних ігор та лотерей

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 5 жовтня 2020 р. № 1214-р
Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду
члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Погодитися з пропозицією Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М.
щодо необхідності призначення на вакантну посаду члена Комісії з регулювання
азартних ігор та лотерей шляхом укладення контракту про проходження державної служби.
Визначити Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М. уповноваженою
особою для проведення співбесіди в установленому порядку.
Національному агентству з питань державної служби:
розглядати у встановленому порядку інформацію, що надходить від осіб, які виявили бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду та передавати її уповноваженій особі;
подати після прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення проект
контракту про проходження державної служби.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Погодитися з пропозицією Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М. щодо необхідності призначення на вакантну посаду члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей шляхом укладення контракту про проходження державної служби.
Визначити Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М. уповноваженою
особою для проведення співбесіди в установленому порядку.
Національному агентству з питань державної служби:
розглядати у встановленому порядку інформацію, що надходить від осіб, які виявили бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду та передавати її уповноваженій особі;
подати після прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення проект
контракту про проходження державної служби.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 686/8889/20 за обвинуваченням Гречки Василя Івановича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України. На підставі ст. ст. 314, 297-5,
323 КПК України, суддя Марківського районного суду Луганської області Чернік А.П. викликає Гречку Василя Івановича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 26 жовтня 2020 року об 11 годині 00 хвилин у залі судових засідань
Марківського районного суду Луганської області
за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка,
Суддя Нестеренко Т.В. Марківського району Луганської області, 92400.

Обвинувачений Жандаров Павло Сергійович,
19.02.1991 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, Покровський (Красноармійський)
район, с. Воздвиженка, вул. Молодіжна, 25, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог
ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться об 11-15 год. 27.10.2020
року та об 11-30 год. 05.11.2020 року до Якимівського районного суду Запорізької області (Запорізька область, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел.
(06131)6-13-20)), для участі у судовому засіданні як
обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик
до суду передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки
неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139,
323 КПК України.

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 фактом скоєння Котляревським Михайлом Григоровичем кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 5 КК України, як обвинуваченого та повідомляє, що 23.10.2020 року о 13:00 год., 30.10.2020 року о 13:00
год., 13.11.2020 року о 13:00 год., 20.11.2020 року о 13:00 год.,
27.11.2020 року о 13:00 год., 11.12.2020 року о 13:00 год. відбудеться спеціальний судовий розгляд зазначеного кримінального
провадження в складі колегії суддів: судді — доповідача — Матвєєвої Н.В., суддів — Ведяшкіної Ю.В., Чирського 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)
обвинуваченого, відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, є підставою для здійснення спеціального судового провадження.
Суддя Матвєєва Н.В.
Приватний нотаріус Сумського районного нотаріального округу Сумської області Хоменко О.В. повідомляє, що після смерті громадянина України
ЦВЕНТАРНОГО Володимира Леонідовича,
13 вересня 1966 року народження, який помер 11 квітня 2020 року, останнім місцем реєстрації якого було:
смт Низи, вулиця Саєнко, будинок 18, Сумського району Сумської області, була заведена спадкова справа.
Просимо усіх спадкоємців у строк до 09 листопада 2020 року звернутися до нотаріуса за адресою:
40035, місто Суми, проспект М. Лушпи, будинок 5,
корпус 30, квартира 131, або за телефонами: (0542)
79-57-39, 068- 517-33-04, 099-422-73-04.
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ГУПАЛ ЛІДІЇ ДМИТРІВНИ,

Повістка про виклик в суд обвинуваченого

До уваги осіб, які приймають участь у розгляді справи- Сидоренко
Олександр Володимирович, 27.07.1970 р. народження, останнє місце проживання: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 127/1, кв. 3.
Ковпаківський районний суд м. Суми оголошує про розгляд кримінального провадження №592/9802/18 провадження 1кп/592/566/20
щодо Сидоренка Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 3641, ч.2 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України, щодо якого ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 06.07.2018 р. надано дозвіл на
здійснення спеціального досудового розслідування.
Судове засідання відбудеться у відкритому судовому засіданні у
складі колегії суддів у приміщенні Ковпаківського районного суду
м. Суми о 09.30 год. 05.11.2020 року, який знаходиться за адресою:
м. Суми, вул. Першотравнева,12, зал с/з 22, тел. (0542) 61-12-04.
Втрачене свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації «Український смисл» (серія КВ 23109Справа розглядатиметься колегією суддів у
складі головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів 12949 ПР)
вважати недійсним.
Скрипника С. М., Попової О. М.
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеціальне кримінальне провадження
№ 426/11882/18 стосовно Коваля Олега Валерійовича, 29.09.1974 року народження, обвинуваченого
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Коваль Олег Валерійович зареєстрований за адресою:
м. Луганськ, вул. Московська, 3, кв. 68.
На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України
Сватівський районний суд Луганської області викликає Коваля Олега Валерійовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 26 жовтня 2020 року о
9-20 год. в залі Сватівського районного суду Луганської області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34.
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Втрачений судновий квиток на човен МКМ

ВІТЕР ГАЛИНИ ВАСИЛІВНИ,

ПЛЕШАКОВА ОЛЕКСАНДРА

борт №ХНУ 0162-К, судновласник Колесні-

1938 року народження, помер- 1929 року народження, помер-

ПИЛИПОВИЧА,

лої 18 січня 2020 року. Зверта- лої 14 лютого 2020 року. Звер- 1961 року народження, померлого 05 січня 2020 року. Звертися в місячний термін з дня пу- татися в місячний термін з дня
татися в місячний термін з дня
блікації до приватного нотаріу- публікації до приватного нопублікації до Приватного носа Харківського міського нота- таріуса Харківського міського
таріуса Харківського міського
ріального округу Харківської об- нотаріального округу Харківнотаріального округу Харківласті Лук’янової Олени Борисів- ської області Лук’янової Олеської області Лук’янової Олени за адресою: місто Харків, ву- ни Борисівни за адресою: місто ни Борисівни за адресою: місто

ченко Олександр Якович,
вважати недійсним.
У зв’язку із втратою вважати недійсним Диплом магістра КВ 37617299 від 5.02.2010, виданий приватним вищим навчальним закладом
Київським Міжнародним Університетом на ім’я
Тарараки Марини.
Втрачені документи на судно з бортовим но-

мером «ua 1674 KV», видані на ім’я Троценко
лиця Гвардійців-Широнінців, бу- Харків, вулиця Гвардійців-Ши- Харків, вулиця Гвардійців-ШиРуслан Вікторович,
ронінців, будинок № 29-А.
динок № 29-А.
ронінців, будинок № 29-А.
Телефон: (057) 710-33-31.

Телефон: (057) 710-33-31.
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СВИРИДЕНКО Ніни Антонівни,
20.07.1928 року народження, яка померла 12 квітня 2020 року, з питань оформлення спадкових прав
спадкоємцями, прошу звертатись протягом місяця з дня публікації оголошення до приватного нотаріуса Марганецького міського нотаріального округу
Єрьоменко Є.Г. за адресою: Дніпропетровська обл. ,
м. Марганець, вул. Єдності, буд. 76, кв. 49, телефон
для довідок: +38 (050) 749 17 62.

Телефон: (057) 710-33-31.

Василівський районний суд Запорізької області
викликає Попова Олександра Олеговича, 05.02.1981
р.н., у судові засідання по кримінальному провадженню № 1-кп/311/8/2020 відносно Попова Олександра Олеговича, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.14, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст.258, ч. 1 ст. 258-3 КК
України, які відбудуться 26.10.2020 року о 13-30 год.,
09.11.2020 року о 13-30 год., 30.11.2020 року о 13-30
год. у приміщенні суду за адресою: вул. Державна, 2,
м. Василівка Запорізької області.
Суддя Пушкарьова С.П.

вважати недійсними.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Михальова Олександра Миколайовича, 17.04.1976 р.н., який проживає за адресою: Донецька область, Амвросіївський район, м. Амвросіївка, вул. Фрунзе, б. 10, кв. 10, в підготовче судове засідання по кримінальному провадженню
№ 1-кп/323/333/20 (справа № 323/1952/19) за обвинуваченням Михальова О.М. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 256 КК України, яке відбудеться
29.10.2020 року о 13-00 годині в приміщенні суду за
адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева,23, каб. № 16.
Головуюча суддя Гуцал О.П.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ОГЛОШЕННЯ
Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Савенка
Геннадія Олександровича, 13.07.1969 року народження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Джанкой, вул. Московська, в/ч А2306), у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 26 жовтня 2020 року о 13 год. 45
хв. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою:
м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді Колега-

євої С.В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Печерський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бастрікова Владислава Олександровича, 27.09.1976 р.н. (останнє відоме місце проживання: Київська обл.,
Вишгородський район, с. Старі Петрівці, пров. Виноградний, буд. 8) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в судове засідання, яке відбудеться 27 жовтня 2020 року о 10 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Печерського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, каб. 302, під го-

ловуванням судді Смик С.І.

Також повідомляємо, що відповідно до ухвали Печерського районного суд м. Києва від 05.07.2017 року призначено судовий розгляд на підставі обвинувального акта за обвинуваченням Бастрікова Владислава Олександровича, 27.09.1976 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в порядку спеціального судового провадження.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває
кримінальне провадження відносно Євдокимова Ігоря В’ячеславовича,
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.
У зв’язку з чим в судове засідання викликається Євдокимов Ігор
В’ячеславович, 15.10.1979 року народження, яке відбудеться 29 жовтня 2020 року о 09:50 год. в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 20, під головуванням судді Агафонова С.А.
У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/298/2020 відносно Филиппова С.А. та Ісаєва С.В. за ч. 2 ст. 258-3 КК України.
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче
судове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться: 29.10.2020 року о 09:30 в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська,
31 А, каб. 610.
У разі неявки обвинувачених до суду дане оголошення вважається
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинувачених в порядку спеціального судового провадження.
Суддя В.В. Бугіль

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Бикова Романа Михайловича,
21.03.1973 року народження, як обвинуваченого в судове засідання по кримінальному провадженню №42016110350000157, внесеного до
ЄРДР 07.06.2016 року відносно Бикова Романа Михайловича у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст.
408 КК України.
Одночасно повідомляємо, що судом призначено судовий розгляд на підставі обвинувального акта у кримінальному провадженні,
за яким висунуте обвинувачення Бикову Роману Михайловичу у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст.
408 КК України, у відкритому судовому засіданні на 10 годину 00 хвилин 30 жовтня 2020
року, про що повідомити зацікавлених осіб.
Суддя В.В. Бугіль
Суддя В.В. Бугіль

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
Агарьова Сергія Володимировича, 7 серпня 1973
р.н., як обвинуваченого в судове засідання по кримінальному провадженню № 42015110350000144,
внесеного до ЄРДР 17.06.2015 року відносно Агарьова Сергія Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.
408, ч. 1 ст. 111 КК України.
Одночасно повідомляємо, що судом призначено
судове засідання на підставі обвинувального акта у
кримінальному провадженні, за яким висунуте обвинувачення Агарьову Сергію Володимировичу за
ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України, у відкритому судовому засіданні на 09 годину 30 хвилин 27 жовтня
2020 року, про що повідомити зацікавлених осіб.
Здійснювати спеціальне судове провадження
стосовно обвинуваченого Агарьова Сергія Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК
України.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Гризодубову Анастасію Миколаївну,
18.01.1978 року народження (останнє відоме місце
проживания: 95034, вул. Павленко, 25/3, м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 27 жовтня 2020 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 Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб.
203, під головуванням судді Отвіновського П.Л.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Щегельського Максима Борисовича,
20.10.1977 року народження (останнє відоме місце
проживання: вул. Грибоєдова, 12, кв. 51, м. Ялта) у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч .1 ст. 408 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 27 жовтня 2020 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 Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб.
203, під головуванням судді Отвіновського П.Л.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 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 злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 29.10.2020 року о 08 год. 50 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно
мати паспорт або документ, який відчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського 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 належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Киева викликає
обвинуваченого Арбаджиєва Володимира Івановича, 04.10.1953 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Будьонного, 13, кв. 57,
м. Керч, АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 27 жовтня
2020 року о 08 год. 45 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує
особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203, під головуванням судді Отві-

новського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а
кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Кулєшову Оксану Ігорівну, 06.11.1980
року народження (останнє відоме місце проживання:
вул. Дмитриєва, 4, м. Ялта, АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.
111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться
27 жовтня 2020 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 Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб.
7, під головуванням судді Отвіновського П.Л.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Подільський районний суд м. Києва викликає
обвинуваченого Лукачова Станіслава Олеговича,
04.01.1980 року народження (останнє відоме місце
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 29.10.2020 року о 08 год. 35
хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського 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 належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бондаренка Анатолія Анатолійовича,
22.02.1974 року народження (останнє відоме місце
проживання: АР Крим, м. Чорноморське, вул. Кірова, 19) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 29.10.2020 о 08 год. 40 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно
мати паспорт або документ, який відчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського 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 належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
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Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Малишева М.Г., 10.10.1955 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Куйбишева, 13, кв. 81, м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.
109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 27 жовтня 2020 року о 08
год. 55 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб.
203, під головуванням судді Отвіновського П.Л.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Красільникова Олександра Львовича, 16.10.1960 року народження (останні відомі місця проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Героїв Бресту, 17/19) у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 29.10.2020 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 Подільського 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 належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Єрмакова Івана Федосовича,
01.01.1947 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Адмірала Юмашева, 15а/17,
м. Севастополь) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 27 жовтня 2020 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 Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб.
7, під головуванням судді Отвіновського П.Л.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
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Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Осоченко Інесу Костянтинівну,
19.09.1970 року народження (останнє відоме місце проживання: 95053, вул. Мате Залки, 7б, кв. 104,
м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 27 жовтня 2020 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 Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб.
203, під головуванням судді Отвіновського П.Л.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Подільський районний суд м. Києва викликає
обвинувачену Бєлоглазову Ірину Костянтинівну,
15.06.1954 року народження (останнє відоме місце
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 26-Б, кв.4) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 29.10.2020 року о 08 год. 45
хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського 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 належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Обвинувачений Желіба Микола Миколайович,
25.06.1986 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Леніна, 12, фактично проживає: Донецька область, м. Новоазовськ,
вул. Кірова, 147а, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться
26.10.2020 року о 09-00 та 18.11.2020 року о 09-00
год. до Якимівського районного суду Запорізької області (Запорізька область, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел.(06131)6-13-20) для участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до
суду передбаченні ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323
КПК України.
Суддя Нестеренко Т.В.
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