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Міністр охорони здоров’я про незадовільну  
організацію роботи пунктів щеплень на місцях

АРМА розшукало 
активів на 7,2 мільярда

ПРОТИ КОРУПЦІЇ. У першому півріччі 2021 року Національне 
агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших злочинів, розшукало част-
ки у статутних капіталах, цінні папери, грошові кошти та фінансо-
ві зобов’язання загальною вартістю понад 7,2 мільярда у гривне-
вому еквіваленті.

А ще понад 3,3 тисячі земельних ділянок, 2,3 тисячі об’єктів жит-
лової та нежитлової нерухомості, 276 одиниць сільгосптехніки, 52 
автомобілі, 32 одиниці водного та 3 одиниці авіаційного транспор-
ту. Усього відомство розшукало понад 6,7 тисячі одиниць майна.

Роботу проведено у відповідь на понад 1,5 тисячі запитів від 
правоохоронців. Найбільше звернень надійшло від Нацполіції 
(574), органів прокуратури (347), Державної фіскальної служби 
(255) та Державного бюро розслідувань (191). Опрацьовано 46 
звернень від іноземних юрисдикцій та міжнародних інституцій.

Правоохоронці можуть накласти арешт на ці активи й передати 
їх в управління нацагентства для фізичного збереження або збе-
реження економічної вартості.

ВІКТОР ЛЯШКО:

ЦИФРА ДНЯ

1,96 млрд грн
відшкодованих збитків за кримінальними 
провадженнями забезпечила за пів року 

Державна фіскальна служба України

«Люди скаржаться, що їм 
відмовляють у щепленні 

через брак вакцин. Проте 
на регіональних та 

місцевих складах зараз 
перебуває 3 435 103 
дози антиковідних 

вакцин».

Громади самі  
розвиватимуть соцпослуги, 
яких потребують

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА. Кожна з них зможе отримати  
до 2 мільйонів гривень на рік 
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«Урядовий кур’єр» з’ясував, 
як вплинуть на суспільство 
новації,  передбачені 
законопроєктом про 
примусове виконання рішень 

НОРМОТВОРЧІСТЬ

Контроль держави в організації 
харчування дітей-чорнобильців і за 
виконанням тендерних зобов’язань 
має бути жорсткішим аж до 
відповідальності за законом

ЦИТАТА ДНЯ

Надра працюють на людей
РЕПОРТАЖ. «Урядовий кур’єр» дізнавався, як полянці на Закарпатті господарюють  
і досягають зростання, використовуючи природні ресурси і людський потенціал

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

У Полянській територіальній 
громаді на Закарпатті дося-

гли чи не найбільшого серед гро-
мад області зростання показни-
ків у різних галузях. І найголо-

вніше, що це не завдяки субвен-
ціям із центру. Як полянці госпо-
дарюють, використовуючи на по-
вну природні ресурси й людський 
потенціал, разом з учасниками 
всеукраїнського престуру дізна-
вався кореспондент «Урядового 
кур’єра». 

Підходячи до двоповерхової бу-
дівлі Полянської сільської ради, 
журналісти застигли від здивуван-
ня. Ідеально вирівняним газоном 
розгулювало… щось велике, схо-
же на жабу.  Розгадка настала піс-
ля пояснення сільського голови Іва-
на Дрогобецького. «Не дивуйтеся, 

це робот, наш автоматичний нагля-
дач за газоном». 

Розумний косар був далеко не 
останньою річчю, яка подивувала 
у Полянській громаді на Мукачів-
щині. Створена 2016 року, трива-
лий час — аж до торішніх всеукра-
їнських виборів 25 жовтня — зали-

шалася однією з тих шести, що дія-
ли на Закарпатті. 

«Ми організувалися, — розпові-
дав голова цього органу місцевого са-
моврядування Іван Дрогобецький, — 
попри великий спротив то-
дішнього голови облдержад-
міністрації Геннадія Москаля. 3
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ДОКУМЕНТИ
  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНИ

Про внесення змін до додатка до Постанови 
Верховної Ради України  «Про відзначення 

пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році»
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до додатка до Постанови Верховної Ради України «Про відзначен-

ня пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році» (Відомості Верховної Ради України, 2021 р.,  
№ 17, ст. 155) такі зміни:

1) розділ I доповнити відповідно до хронологічного порядку новими абзацами та-
кого змісту:

«100 років із часу заснування Черкаського національного університету імені Бог-
дана Хмельницького (1921);

100 років із часу заснування Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського (1921);

100 років із часу утворення Всеукраїнського Центрального Повстанського Комі-
тету (1921);

100 років із дня заснування Національної академії внутрішніх справ (11.06.1921);
100 років із дня заснування Луганського національного аграрного університету 

(27.08.1921);
100 років із дня заснування Національного фармацевтичного університету 

(10.09.1921);
50 років із часу дослідження археологом Борисом Мозолевським скіфського кур-

гану «Товста могила» та знайдення там пекторалі — прикраси, що стала символом 
давньої історії України (1971)»;

2) розділ II доповнити відповідно до хронологічного порядку новими абзацами та-
кого змісту:

«100 років із часу народження Іди Фінк (1921—2011), письменниці;
17 січня — 100 років із дня народження Бориса Шрамка (1921—2012), вчено-

го, археолога;
17 червня — 90 років із дня народження Петра Шпака (1931—2002), вченого, геолога;
12 вересня — 100 років із дня народження Станіслава Лема (1921—2006), пись-

менника-фантаста».
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ
м. Київ
15 липня 2021 року
№ 1656-IX

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 липня 2021 р. № 744 
Київ

Деякі питання забезпечення проведення 
урочистих заходів, присвячених 30-й річниці 

незалежності України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що у зв’язку з проведенням урочистих заходів, присвячених 30-й 

річниці незалежності України, Управлінням державної охорони під час укладання до-
говорів оренди легкових автомобілів не застосовуються:

граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого облад-
нання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів 
державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за ра-
хунок державного бюджету, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 4 
квітня 2001 р. № 332 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 14, ст. 615);

ліміт легкових автомобілів, що обслуговують державні органи, які здійснюють ке-
рівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, органи і під-
розділи цивільного захисту, Державної спеціальної служби транспорту, Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації, встановлений згідно з додатком 
до постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1284 (Офіційний ві-
сник України, 2009 р., № 93, ст. 3170).

2. Ця постанова набирає чинності з 1 серпня 2021 р. і діє по 31 серпня 2021 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 липня 2021 р. № 746 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 25 січня 2012 р. № 37

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 37 «Про за-

твердження Порядку визначення розміру збитків, завданих власникам цільових об-
лігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом переда-
чі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, та їх відшкодування» (Офіційний 
вісник України, 2012 р., № 7, ст. 251) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 липня 2021 р. № 746

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 37
1. У постанові:
1) у назві постанови слова «облігацій підприємств, виконання зобов’язань за яки-

ми» замінити словами «корпоративних облігацій, погашення яких»;
2) у вступній частині слова і цифри «статті 81 Закону України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» замінити словами і цифрами «статті 13 Закону України «Про рин-
ки капіталу та організовані товарні ринки»;

3) у постановляючій частині слова «облігацій підприємств, виконання зобов’язань 
за якими» замінити словами «корпоративних облігацій, погашення яких».

2. Порядок визначення розміру збитків, завданих власникам цільових облігацій 
підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта 
(частини об’єкта) житлового будівництва, та їх відшкодування, затверджений зазна-
ченою постановою, викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 січня 2012 р. № 37 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 21 липня 2021 р. № 746)
ПОРЯДОК 

визначення розміру збитків, завданих власникам цільових корпоративних 
облігацій, погашення яких здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) 

житлового будівництва, та їх відшкодування
1. Цей Порядок установлює механізм визначення розміру збитків, завданих влас-

никам цільових корпоративних облігацій (далі — облігації), погашення яких здійсню-
ється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва у разі при-
йняття органом місцевого самоврядування або органом виконавчої влади за їх ініціа-
тивою у випадках та порядку, передбачених законом, рішення, що має наслідком змі-
ну користувача земельної ділянки, призначеної для спорудження об’єкта житлового 
будівництва, що фінансується із залученням коштів фізичних та/або юридичних осіб 
шляхом емісії облігацій (далі — рішення про зміну користувача), а також відшкоду-
вання таких збитків (далі — відшкодування).

2. Орган місцевого самоврядування або орган виконавчої влади (далі — орган, що 
прийняв рішення) після прийняття ним рішення про зміну користувача (якщо питан-
ня зміни користувача земельної ділянки вирішується в судовому порядку, — після 
набрання законної сили відповідним судовим рішенням) не пізніше ніж протягом на-
ступного робочого дня:

1) повідомляє про прийняте рішення про зміну користувача емітенту облігацій;
2) повідомляє про прийняте рішення про зміну користувача НКЦПФР;
3) забезпечує розміщення інформації про рішення про зміну користувача на влас-

ному веб-сайті.

3. Емітент облігацій не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після отри-
мання від органу, що прийняв рішення, повідомлення щодо рішення про зміну корис-
тувача повинен:

1) вчинити дії щодо зупинення обігу облігацій в установленому законодавством порядку;
2) подати органу, що прийняв рішення, інформацію про номінальну вартість розмі-

щених облігацій, їх кількість, дату розміщення та дату погашення. У разі прийняття рі-
шення про зміну користувача органом виконавчої влади такий орган подає в одноден-
ний строк інформацію, отриману від емітента, відповідному органу місцевого самовря-
дування, що передбачає видатки на відшкодування в місцевому бюджеті.

4. Відшкодування здійснюється за рахунок видатків, передбачених на зазначені цілі 
у загальному фонді місцевого бюджету.

У разі коли в поточному бюджетному періоді таких видатків не передбачено, відповід-
ний орган місцевого самоврядування забезпечує внесення змін до рішення про місцевий 
бюджет на поточний рік та/або передбачає їх у проекті місцевого бюджету на наступний рік.

5. Розмір відшкодування дорівнює:
номінальній вартості облігацій;
сумі доходів, які власники облігацій могли отримати, здійснивши альтернативну 

придбанню облігацій інвестицію, що визначається з урахуванням рівня подвійної об-
лікової ставки Національного банку за період з дати придбання облігацій до моменту 
здійснення відшкодування; або

cумі доходів, які власники облігацій могли отримати з урахуванням вартості ква-
дратних метрів житла, що передбачались як розрахунок за такі облігації, що визнача-
ється відповідно до вимог законодавства про оцінку майна та майнових прав, за період 
з дати придбання облігацій до моменту здійснення відшкодування.

6. Орган місцевого самоврядування не пізніше ніж протягом наступного робочого 
дня після прийняття ним рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет 
на поточний рік (початку наступного бюджетного періоду) повідомляє про прийняття 
такого рішення органу виконавчої влади, який приймав рішення про зміну користува-
ча. Орган, що прийняв рішення, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня піс-
ля прийняття/отримання повідомлення про прийняте рішення про внесення змін до рі-
шення про місцевий бюджет на поточний рік (початку наступного бюджетного періо-
ду) звертається до емітента облігацій з вимогою подати йому протягом п’яти робочих 
днів з дати отримання звернення перелік власників облігацій, складений Центральним 
депозитарієм цінних паперів станом на дату зупинення обігу таких облігацій відповідно 
до законодавства про депозитарну систему.

7. Орган, що прийняв рішення, після отримання зазначеного в пункті 6 цього Порядку 
переліку власників облігацій не пізніше ніж протягом трьох робочих днів забезпечує роз-
міщення інформації про початок відшкодування на власному веб-сайті та здійснює надси-
лання відповідного повідомлення засобами поштового зв’язку або засобами електронного 
зв’язку в електронній формі кожному власнику облігацій, зазначеному у переліку.

Відшкодування здійснюється органом, що прийняв рішення, протягом двох міся-
ців з дати надходження переліку власників облігацій власникам облігацій (особам, які 
отримали такі цінні папери внаслідок спадкування, правонаступництва чи за судовим 
рішенням або в інших випадках, передбачених законодавством) шляхом перерахуван-
ня в установленому законодавством порядку відповідних сум на їх рахунки, відкриті в 
банках, або через відділення поштового зв’язку.

8. Власники облігацій (особи, які отримали такі цінні папери внаслідок спадкування, 
правонаступництва чи за судовим рішенням або в інших випадках, передбачених зако-
нодавством) для отримання відшкодування подають до органу, що прийняв рішення:

1) заяву за встановленою ним формою;
2) документи відповідно до вимог законодавства, що ідентифікують особу власника 

облігацій (особу, яка отримала такі цінні папери внаслідок спадкування, правонаступ-
ництва чи за судовим рішенням або в інших випадках, передбачених законодавством, 
з наданням підтвердних документів про таке отримання);

3) оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в 
якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунка або реквізитів відділення по-
штового зв’язку, на який необхідно здійснити перерахування в установленому законо-
давством порядку відповідних сум.

Отримання зазначених документів може здійснюватися органом, що прийняв рі-
шення, шляхом електронної інформаційної взаємодії між державними органами, орга-
нами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями, у во-
лодінні яких перебуває інформація, яка необхідна для надання послуги, або через цен-
три надання адміністративних послуг, а також шляхом реалізації права особи подава-
ти електронні копії відповідних документів з використанням Єдиного державного веб-
порталу електронних послуг, зокрема його мобільного додатка.

9. Орган, що прийняв рішення, проводить аналіз поданих документів і протягом 
двох робочих днів приймає рішення про відшкодування, яке здійснюється власникам 
облігацій (особам, які отримали такі цінні папери внаслідок спадкування, правонаступ-
ництва чи за судовим рішенням або в інших випадках, передбачених законодавством) 
шляхом виплати суми коштів у розмірі, визначеному пунктом 5 цього Порядку.

10. Орган, що прийняв рішення, після здійснення відшкодування повідомляє емітен-
ту облігацій та НКЦПФР про закінчення здійснення розрахунків за облігаціями.

11. Емітент після отримання інформації, визначеної пунктом 10 цього Порядку, вчиняє 
дії щодо скасування реєстрації випуску облігацій в установленому законодавством порядку.

12. У разі прийняття рішення про зміну користувача у зв’язку з використанням емі-
тентом облігацій земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 цього Порядку, не за цільо-
вим призначенням, іншими порушеннями вимог земельного законодавства або умов 
договору оренди такої ділянки відшкодування не може здійснюватися за рахунок ко-
штів місцевого бюджету.

Спори із зазначеного питання розв’язуються в установленому законом порядку.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 липня 2021 р. № 748 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 22 лютого 2021 р. № 127
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2021 р. № 127 «Про 

додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році» (Офіційний вісник 
України, 2021 р., № 17, ст. 679) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 липня 2021 р. № 748

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2021 р. № 127

1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
«з 1 липня у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надба-

вок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, що-
місячної компенсації в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастро-
фи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі 
заслуги перед Україною), в осіб з інвалідністю І групи, які отримують пенсію, призна-
чену відповідно до Закону, не досягає 2200 гривень, таким особам надається щомі-
сячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка врахову-
ється під час подальших перерахунків пенсій.».

2. У пункті 3 слова «передбачених абзацами третім, четвертим» замінити словами 
«передбачених абзацами третім — п’ятим».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 липня 2021 р. № 745-р 
Київ

Про внесення змін до складу Національної 
ради з питань протидії туберкульозу  

та ВІЛ-інфекції/СНІДу
Внести до складу Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 
2007 р. № 926 «Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу» (Офі-
ційний вісник України, 2007 p., № 52, ст. 2124; 2017 р., № 33, ст. 1050; 2020 р., № 6,  
ст. 275), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 7 липня 2021 р. № 745-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до складу Національної ради з питань протидії туберкульозу  

та ВІЛ-інфекції/СНІДу
1. Позицію 
«Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства» 

замінити такою позицією:
«Заступник Міністра економіки».
2. Після позиції 
«Заступник Міністра юстиції» 
доповнити такою позицією: 
«Голова Нацсоцслужби».
3.  Позицію «Представник Мінсоцполітики» виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 липня 2021 р. № 747-р 
Київ

Про внесення зміни в додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 2 червня 2021 р. № 570 
Внести зміну в додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 черв-

ня 2021 р. № 570 «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 
деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей» 
(Офіційний вісник України, 2021 р., № 46, ст. 2884), замінивши у графі «Найменуван-
ня місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці» слова «Черкаської 
області» словами «Хмельницької області».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продовження строку проведення 

антидемпінгового розслідування щодо імпорту  
в Україну фанери походженням з Республіки 

Білорусь
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від 

демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгів-
лі (далі — Комісія) розглянула подані Міністерством економіки України матеріали 
про хід проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну фа-
нери походженням з Республіки Білорусь та за результатами розгляду встанови-
ла, що існує необхідність продовження строку проведення антидемпінгового роз-
слідування.

Зважаючи на викладене та керуючись частиною десятою статті 13 Закону, Комі-
сія прийняла рішення від 13.07.2021 № АД-496/2021/4411-03, згідно з яким виріши-
ла продовжити до 18 місяців строк проведення антидемпінгового розслідування що-
до імпорту в Україну фанери походженням з Республіки Білорусь, що було порушене 
згідно з рішенням Комісії від 22.06.2020 № АД-455/2020/4411-03.

Рішення Комісії від 13.07.2021 № АД-496/2021/4411-03 набирає чинності з дня 
опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про припинення спеціального розслідування 

щодо імпорту в Україну керамічної плитки незалежно 
від країни походження та експорту без застосування 

спеціальних заходів
Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпор-

ту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Ко-
місія) рішенням від 24.05.2021 № СП-494/2021/4411-03 за заявою громадської спілки 
«Українська асоціація виробників керамічної плитки», поданої від імені товариства з 
обмеженою відповідальністю «ІНТЕРКЕРАМА», приватного акціонерного товариства 
«ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» та приватного акціонерного товариства «ЗЕВС 
КЕРАМІКА» порушила спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну керамічної 
плитки незалежно від країни походження та експорту.

Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування визначено товар, що має 
такий опис:

керамічна плитка, що класифікується у товарній позиції 6907 згідно з УКТ ЗЕД.
Керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія розглянула висновки та звіт 

про результати проведення спеціального розслідування, подані Мінекономіки, звер-
нення громадської спілки «Українська асоціація виробників керамічної плитки» про 
дострокове завершення спеціального розслідування без застосування спеціальних 
заходів.

Зважаючи на викладене та керуючись положеннями Закону, Комісія прийняла рі-
шення від 13.07.2021 № СП-497/2021/4411-03, яким вирішила припинити спеціальне 
розслідування щодо імпорту в Україну керамічної плитки незалежно від країни похо-
дження та експорту без застосування спеціальних заходів. 

Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення. 
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Іносов Андрій Віталійович, 04.07.1990 року наро-

дження, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 
4Б, кв. 288, відповідно до вимог ст.ст. 133-135, 297-5 КПК України ви-
кликається із захисником 06.08.2021 на 10 год. до Офісу Генерально-
го прокурора (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. № 204) до проку-
рора ОГП Парфенюка О.С., 067-934-54-70, у зв’язку з завершенням 
досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудо-
вого розслідування кримінального провадження та проведення інших 
процесуальних дій.

23.04.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування відносно Іносова А.В.

06.08.2021 заплановано завершення досудового розслідування та 
сторонам кримінального провадження буде надано доступ до його 
матеріалів.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Федоров Валерій Олександрович, 05.05.1967 року 

народження, зареєстрований за адресою: с. Оратівка, Оратівського 
району, Вінницької області, відповідно до вимог ст.ст. 133-135, 297-
5 КПК України викликається із захисником 06.08.2021 на 10 год. до 
Офісу Генерального прокурора (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 
№ 204) до прокурора ОГП Парфенюка О.С., 067-934-54-70, у зв’язку з 
завершенням досудового розслідування та надання доступу до мате-
ріалів досудового розслідування кримінального провадження та про-
ведення інших процесуальних дій.

22.07.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування відносно Федорова В.О.

06.08.2021 заплановано завершення досудового розслідування та 
сторонам кримінального провадження буде надано доступ до його 
матеріалів.

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

ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  
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оголошення
ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (Замовник): 
ПрАТ «НЕК «Укренерго», 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 25
E-mail: nec-kanc@ua.energy
2. Місце розташування майданчиків (траси) будівництва: (варіанти): ді-

юча електрична підстанція 330 кВ «Івано-Франківськ», що підлягає рекон-
струкції, знаходиться по вул. Юності, 53В, с. Микитинці, Івано-Франківської 
міської ради, Івано-Франківської обл. 

3. Характеристика діяльності (об’єкта): передавання електричної енергії 
існуючим та новим споживачам.

Технічні і технологічні дані: «Реконструкція ПС 330 кВ «Івано-Франківськ» 
з впровадженням автоматизованої системи керування технологічними про-
цесами (АСКТП). Івано-Франківська область, с. Микитинці, Івано-Франків-
ської міської ради, вул. Юності, 53В». 

Реконструкція діючої підстанції передбачає: 
– реконструкція ВРУ 110, 330 кВ з повною заміною всього існуючого об-

ладнання (крім одного вимикача, двох комплектів ОПН, чотирьох комплек-
тів трансформаторів струму на ВРУ 330 кВ та крім п’яти вимикачів, одного 
комплекту трансформаторів напруги, двох комплектів ОПН, трьох комплек-
тів трансформаторів струму) та опорних конструкцій зі спорудженням но-
вого ВРУ    330 кВ з гнучкою ошиновкою;

– демонтаж ВРУ 35 кВ з повною заміною всього існуючого обладнання 
(крім п’яти вимикачів, одного комплекту трансформаторів напруги, чотир-
надцяти ОПН, двох реакторів 35 кВ) та опорних конструкцій зі споруджен-
ням нового ВРУ 35 кВ з додатковими комірками для підключення нових 
трансформаторів власних потреб      35/0,4 кВ;

– заміна всього існуючого обладнання закритого розподільного при-
строю 10 кВ та несучих конструкцій на нове для електропостачання розпо-
дільчої мережі 10 кВ;

– демонтаж трьох трансформаторів власних потреб 10/0,4 кВ та ремонт 
будівлі ЗРУ 10 кВ;

– заміна двох трансформаторів 35/10 кВ;
– перезаведення існуючих ПЛ 330 кВ, ПЛ 110 кВ, ПЛ 35кВ, КЛ 10 кВ, ав-

тотрансформаторів, нових трансформаторів, трансформаторів власних по-
треб на нові розподільні пристрої;

– заміна обладнання власних потреб постійного і змінного струму (з де-
монтажем старого);

– демонтаж повітроводів;
– встановлення нового устаткування ВЧ обробки для пристроїв РЗ і ПА, 

зв’язку;
– відновлення контуру заземлення в місцях заміни обладнання, та вста-

новлення системи заземлення в місцях будівництва нових будівель;
– встановлення дизель-генератора для резервного (аварійного) живлен-

ня власних потреб;
– заміна кабельного господарства (з демонтажем старого);
– заміна системи релейного захисту та автоматики;
– захист від перенапруг та грозозахист ПС;
– впровадження автоматизованої системи керування технологічним про-

цесом (АСКТП);
– автоматизована система обліку електроенергії (АСОЕ) та автоматизова-

на система контролю якості електроенергії;
– внутрішнє огородження території розподільних пристроїв підстанції;
– система технологічного відеоспостереження;
– нові ділянки доріг до нових будівель та нові ділянки доріг, пов’язаних 

з розширенням ВРУ;
– внутрішні інженерні мережі;
– Будівництво будівлі БРП №1 та БРП №2;
– ремонт існуючої будівлі загальнопідстанційного пункту управління 

(ЗПУ №2);
– внутрішнє огородження;
– улаштування захисного покриття;
– благоустрій і озеленення.
Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: задоволення 

потреб електропостачання нових та підвищення надійності і якості електро-
живлення існуючих споживачів району та області.

4. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:
земляних — не потрібно. Реконструкція проводиться в межах існуючої 

території ділянки ПС «Івано-Франківськ»;
сировинних — забезпечується будівельно-монтажною організацією 

(Генпідрядником), реконструкція ведеться на завезених матеріалах (ще-
бінь, гравій, пісок);

енергетичних — (паливо, електроенергія, тепло) — у період реконструк-
ції — забезпечується будівельно-монтажною організацією (Генпідрядни-
ком), у період експлуатації — не змінюється.

водних — у період реконструкції — забезпечується будівельно-монтаж-
ною організацією (Генпідрядником), у період експлуатації — не змінюється;

трудових — під час реконструкції забезпечується будівельно-монтажною 
організацією (Генпідрядником), під час експлуатації — забезпечує Замов-
ник, збільшення чисельності обслуговуючого персоналу ПС у зв’язку з ре-
конструкцією не передбачено.

5. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації):
під час будівництва — забезпечує Підрядник,  
під час експлуатації — забезпечує Замовник.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами — 

напруженість ЕМП відповідно до ДСН 239-96 та ДСНіП 3.3.6-096-2002;  рі-
вень шуму  відповідно до «Державних санітарних норм допустимих рівнів 
шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території жит-
лової забудови» (Наказ МОЗ від 22.02.2019 №463).

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіан-
тами: вирішується у проекті.

8. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) 
на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат — не передбачається;
повітряне — під час реконструкції матимуть місце викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від неорганізованих джерел викидів (зварю-
вальних апаратів), пересувних джерел викидів (автотранспорту та будівель-
ної техніки) тощо, під час експлуатації — на підстанції встановлюється еле-
газове обладнання, елегаз належить до парникових газів, ОБРВ елегазу (су-
міші газів з елегазових електроустановок з вмістом елегазу 95 %) становить 
21 мг/м3, клас небезпеки 4;

водне — не передбачається;
ґрунт — реконструкція ПС передбачає демонтаж старого обладнання та 

встановлення на його місці нового електротехнічного обладнання (на від-
критій території ПС та у приміщеннях підстанційних будівель), порушення 
природного стану ґрунтів в межах території ПС (на місцях виконання БМР);

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — заповідні об’єкти біля 
підстанції відсутні, вирубка деревно-чагарникової рослинності не передба-
чена, під час реконструкції матиме місце порушення трав’яного покриву на 
території підстанції, після завершення БМР заплановано виконати віднов-
лення трав’яного покриву;

навколишнє соціальне середовище (населення) — під час реконструк-
ції  матиме місце тимчасовий негативний вплив на соціальне середови-
ще м. Івано-Франківськ в результаті проїзду автотранспорту та будівель-
ної техніки, а також будівельних процесів (викиди вихлопних газів, шумо-
ве забруднення від автотранспорту, зварювальні роботи), під час експлуа-
тації — звільнення постійного обслуговуючого персоналу ПС після прове-
дення реконструкції;

навколишнє техногенне середовище — немає.
9. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилі-

зації, знешкодження або безпечного захоронення: немає.
10. Обсяги виконання ОВНС: 
окремим томом відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-2003 зі зміною 1.
12. Участь громадськості: Публікація в ЗМІ.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (Замовник): 
ПрАТ «НЕК «Укренерго», 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 25
E-mail: nec-kanc@ua.energy
2. Місце розташування майданчиків (траси) будівництва: (варіанти): ді-

юча електрична підстанція 330 кВ «Богородчани», що підлягає реконструк-
ції, знаходиться по вул. Гайова, 4, с. Похівка, Богородчанського р-ну, Івано-
Франківської обл. 

3. Характеристика діяльності (об’єкта): передавання електричної енергії 
існуючим та новим споживачам.

Технічні і технологічні дані: «Реконструкція ПС 330 кВ «Богородчани» з 
впровадженням автоматизованої системи керування технологічними про-
цесами (АСКТП). Івано-Франківська область, Богородчанський р-н, с. Похів-
ка, вул. Гайова, 4». 

Реконструкція діючої підстанції передбачає: 
 – реконструкція ВРУ 110 кВ з повною заміною всього існуючого облад-

нання, несучих конструкцій та порталів зі спорудженням нового ВРУ 110 кВ 
з гнучкою ошиновкою;

 – реконструкція розподільного пристрою 10 кВ з повною заміною всього 
обладнання та несучих конструкцій зі спорудженням нового розподільчого 
пристрою 10 кВ для електропостачання розподільчої мережі 10 кВ та транс-
форматорів власних потреб 10/0,4 кВ;

 – заміна трансформаторів власних потреб №1, 2 10/0,4 кВ, 630 кВ;
 – заміна 1,2 км кабельних ліній резервного живлення 10 кВ від підстан-

ції 110 кВ  ПС КС-7;
 – заміна струмообмежуючих реакторів №1, 2 10 кВ;

 – перезаведення існуючих ПЛ 110 кВ, КЛ 10 кВ, автотрансформаторів, 
трансформаторів власних потреб на нові розподільні пристрої;

 – демонтаж повітроводів;
 – заміна кабельного господарства (з демонтажем старого);
 – впровадження автоматизованої системи керування технологічним про-

цесом (АСКТП);
 – автоматизована система обліку електроенергії (АСОЕ);
 – внутрішнє огородження території розподільних пристроїв підстанції;
 – система технологічного відеонагляду;
 – встановлення дизель-генератора для резервного (аварійного) живлен-

ня власних потреб;
 – внутрішні інженерні мережі;
 – улаштування захисного покриття;
 – благоустрій і озеленення. 
Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: задоволення 

потреб електропостачання нових та підвищення надійності і якості електро-
живлення існуючих споживачів району та області.

4. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:
земляних — Реконструкція проводиться в межах існуючої території ді-

лянки ПС «Богородчани».
сировинних — забезпечується будівельно-монтажною організацією 

(Генпідрядником), реконструкція ведеться на завезених матеріалах (ще-
бінь, гравій, пісок);

енергетичних — (паливо, електроенергія, тепло) — у період реконструк-
ції — забезпечується будівельно-монтажною організацією (Генпідрядни-
ком), у період експлуатації — не змінюється.

водних — у період реконструкції — забезпечується будівельно-монтаж-
ною організацією (Генпідрядником), у період експлуатації — не змінюється;

трудових — під час реконструкції забезпечується будівельно-монтажною 
організацією (Генпідрядником), під час експлуатації — забезпечує Замов-
ник, збільшення чисельності обслуговуючого персоналу ПС у зв’язку з ре-
конструкцією не передбачено.

5. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації):
під час будівництва — забезпечує Підрядник,  
під час експлуатації — забезпечує Замовник.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами — 

напруженість ЕМП відповідно до ДСН 239-96 та ДСНіП 3.3.6-096-2002;  рі-
вень шуму  відповідно до «Державних санітарних норм допустимих рівнів 
шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території жит-
лової забудови» (Наказ МОЗ від 22.02.2019 №463).

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіан-
тами: вирішується у проекті.

8. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) 
на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат — не передбачається;
повітряне — під час реконструкції матимуть місце викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від неорганізованих джерел викидів (зварю-
вальних апаратів), пересувних джерел викидів (автотранспорту та будівель-
ної техніки) тощо, під час експлуатації — на підстанції встановлюється еле-
газове обладнання, елегаз належить до парникових газів, ОБРВ елегазу (су-
міші газів з елегазових електроустановок з вмістом елегазу 95 %) становить 
21 мг/м3, клас небезпеки 4;

водне — не передбачається;
ґрунт — реконструкція ПС передбачає демонтаж старого обладнання та 

встановлення на його місці нового електротехнічного обладнання (на від-
критій території ПС та у приміщеннях підстанційних будівель), порушення 
природного стану ґрунтів в межах території ПС (на місцях виконання БМР);

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — заповідні об’єкти біля 
підстанції відсутні, вирубка деревно-чагарникової рослинності не передба-
чена, під час реконструкції матиме місце порушення трав’яного покриву на 
території підстанції, після завершення БМР заплановано виконати віднов-
лення трав’яного покриву;

навколишнє соціальне середовище (населення) — під час реконструк-
ції  матиме місце тимчасовий негативний вплив на соціальне середовище 
м. Богородчани в результаті проїзду автотранспорту та будівельної техніки, 
під час експлуатації — звільнення постійного обслуговуючого персоналу ПС 
після проведення реконструкції;

навколишнє техногенне середовище — немає.
9. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилі-

зації, знешкодження або безпечного захоронення: немає.
10. Обсяги виконання ОВНС: 
окремим томом відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-2003 зі зміною 1.
12. Участь громадськості: Публікація в ЗМІ.

Повідомлення про оприлюднення Заяви 
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту 

Плану дій «Зелене місто» для міста Києва
Повна назва документа державного планування — проєкт Плану дій 

«Зелене місто» для міста Києва.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа держав-

ного планування: Київська міська рада.
Передбачувана процедура громадського обговорення: відповідно до 

ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське 
обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцін-
ки розпочато з дня його оприлюднення на сайті Департаменту економіки 
та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації) (https://dei.kyivcity.gov.ua) у розділі «Оголо-
шення». 

Відповідно до частини четвертої ст. 12 громадськість у межах строку 
громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в то-
му числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до Заяви про 
визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки. 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції — Департамент 
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Ки-
ївської міської державної адміністрації).

Адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, електронна пошта:  
org@guekmda.gov.ua

Відповідальна особа: Світличний Олег Петрович
Строк подання зауважень і пропозицій 15 днів з дня публікації цьо-

го Повідомлення.

ПОВІСТКА 
про виклик Петровича В. Ю.

Петрович Віктор Юрійович, 20.06.1957 р.н., останнє відоме місце ре-
єстрації та проживання: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. То-
поля-2, 22/5к к. 21,  на підставі ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 27.07.2021 в період часу з 09:00 до 14:00 до 
службового кабінету № 7 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією 
у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби без-
пеки України в Донецькій та Луганській областях, до старшого слідчого 
в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь До-
нецької області) Головного управління Служби безпеки України в Доне-
цькій та Луганській областях майора юстиції Заїки Вадима Васильовича, 
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантни-
ків, 20, для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підо-
зри у кримінальному провадженні № 12015050000000964, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2015, за ч. 1 ст. 258-3,   
ч. 2 ст. 110 України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 02, 03, 04 серпня 2021 року в пе-
ріод часу з 09:00 до 18:00 для допиту в якості підозрюваного та прове-
дення інших процесуальних дій.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого 
без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, на-
стають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (надалі — «Товариство»)

«05» серпня 2021 року о  07 год. 30 хв. за адресою: Україна, Одеська об-
ласть, Ренійський район, місто Рені, вулиця 28 Червня, буд. 278 (другий по-
верх адміністративної будівлі, кабінет директора № бн) відбудуться  поза-
чергові загальні збори учасників Товариства (надалі — «Загальні збори»).

Реєстрація учасників відбудеться «05» серпня 2021 року з 07 год. 10 хв. 
до 07 год. 25 хв. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Про вчинення Товариством значних правочинів. Прийняття рішення (рі-

шень) про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, а також на-
дання повноважень представникам Товариства на вчинення від імені Товари-
ства та підписання таких правочинів.

Для участі в Загальних зборах учасникам необхідно мати при собі:
— документ, що посвідчує особу учасника чи його представника;
— довіреність на право участі в Загальних зборах (для представників 

юридичних та фізичних осіб), оформлену згідно з чинним законодавством 
України.

Ознайомитись з проектами документів та рішень можливо за адресою: 
68800, Україна, Одеська область, Ренійський район, місто Рені, вулиця 28 
Червня, буд. 278, щоденно, крім суботи, неділі, святкових та неробочих днів 
з 10.00 до 17.00 годин за попередньої домовленості.

Директор ТДВ «РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»  
Хамик Володимир Федорович

Повістка про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як обвинувачену 

Надьон Зінаїду Гаврилівну, 22.07.1947 року народження, зареєстровану за адресою: м. Луганськ, вул. Прохолодна, 
5, за матеріалами кримінального провадження № 1-кп/425/168/21, на підставі обвинувального акта відносно Надьон 
З. Г., за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченій Надьон З. Г. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке відбудеться о 14 годи-
ні 00 хвилин 29 липня 2021 в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіж-
не, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце розгля-
ду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності. 

Суддя Ю. А. Ткачук

Втрачений  судновий білет 
СБ № 020380, виданий 

Державною інспекцією України 
з безпеки на морському 
та річковому транспорті 

на право власності та право 
плавання судна «Buster M2 

«Comfort» № FI – FISD2395Е414 
вважати недійсним.

Втрачені Cвідоцтво 
про право плавання під Державним 

прапором України, Свідоцтво 
про право власності на судно 

Прогрес державний реєстраційний  
№ ДАП9215К та посвідчення водія 
малого/маломірного судна 2017 р. 

на ім’я Лозовий Дмитро Анатолійович, 
вважати недійсними.

Свідоцтво про право власності 
та свідоцтво про право плавання 
під Державним прапором України 

на судно «Аzura 520» 
з реєстраційним номером 

«ua0433BD», видане на ім’я 
Жебуляк Є. І., 

вважати недійсним з 22.03.2021 року 
у зв’язку з втратою.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +13  +18 +23  +28 Черкаська +13  +18 +23  +28
Житомирська +12  +17 +22  +27 Кіровоградська +12  +17 +23  +28
Чернігівська +13  +18 +23  +28 Полтавська +12  +17 +23  +28
Сумська +13  +18 +23  +28 Дніпропетровська +13  +18 +23  +28
Закарпатська +11  +16 +23  +28 Одеська +13  +18 +24  +29
Рівненська +12  +17 +22  +27 Миколаївська +13  +18 +24  +29
Львівська +11  +16 +22  +27 Херсонська +13  +18 +24  +29
Івано-Франківська +11  +16 +22  +27 Запорізька +13  +18 +24  +29
Волинська +12  +17 +22  +27 Харківська +12  +17 +23  +28
Хмельницька +11  +16 +22  +27 Донецька +12  +17 +23  +28
Чернівецька +10  +15 +21  +26 Луганська +12  +17 +23  +28
Тернопільська +11  +16 +22  +27 Крим +14  +19 +24  +29
Вінницька +12  +17 +23  +28 Київ +15  +17 +25  +27

Укргiдрометцентр

Приватний нотаріус Каблучко О. М. повідомляє, що після смерті 

Дейниченко Марії Андріївни, 1938 р.н., яка померла 28.03.2021 р. 

та проживала за адресою: м. Суми, вул. 1-а Продольна, буд. 46, кв. 2, 

була заведена спадкова справа. Просимо всіх спадкоємців у строк 

до 28.09.2021 р. звернутися до нотаріуса за адресою: 

м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 134, кв. 1. 

16.07.2021 Національний банк України 

прийняв рішення про виключення з Державного реєстру 

фінансових установ ТОВ «ПРОКСИМА-ГРУП» 

(код за ЄДРПОУ 43318048) та ТОВ «КОМПАНІЯ-АТЛАНТ» 

(код за ЄДРПОУ 43289610) на підставі поданих ними заяв.

У зв’язку зі смертю Козікової Наталії Михайлівни, 
19 червня 1958 року народження, яка померла 06 травня 
2021 року, приватним нотаріусом Харківського міського 

нотаріального округу Харківської області Колядою Юлією 
Сергіївною відкрито спадкову справу № 78/2021. Можливі 

спадкоємці можуть звернутися до нотаріуса протягом 30-ти днів 
з моменту публікації оголошення в газеті за адресою: м. Харків, 

пр-т Олександрівський, буд. 128, оф. 19.

Повідомляємо, що з 01.08.2021 ПрАТ «Датагруп» впроваджує нові тарифи 
(тарифні плани) на послуги з доступу до мережі Інтернет для фізичних осіб та 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців представників середнього та ма-
лого бізнесу у с. Степове Вітовського району Миколаївської області.

Детальну інформацію про нові тарифи та умови їх застосування розміщено 
на сайті www.datagroup.ua/.

Отримати додаткову інформацію можна також за номером телефону Кон-
такт-центру для фізичних осіб — 0 800 210000, для юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців представників середнього та малого бізнесу — 0 800 211000.

Державне агентство резерву України оголошує повторний аукціон 
з реалізації консервів рибних, мішків паперових, форм та люльок хлі-
бопекарських, хліборізок; апаратури для телефонного, телеграфного 
та радіо зв’язку.

Аукціон відбудеться 05 серпня 2021 року о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукці-

ону: Шевченко Н. А. (044) 235-17-42, Білокур А. А. (044) 234-13-97,  
Топко Т. В. (044) 234-55-53.

Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на 
офіційному вебсайті Держрезерву України — www.rezerv.gov.ua.

Приватний нотаріус Цирулик В. В. повідомляє, що після смерті 

Цибульник Олени Володимирівни, 1942 року народження, 

яка померла 03.03.2021 року, мешкала в місті Суми по вулиці 

Юрія Липи, будинок 48, була заведена спадкова справа. Просимо 

всіх спадкоємців у строк до 03.08.2021 року звернутися до нотаріуса 

за адресою: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, буд. 12/1, кв. 73.

Мною, Фесік С. В., приватним нотаріусом Київського 

нотаріального округу, відповідно до ст. 63 ЗУ «Про нотаріат»

 цим здійснюється виклик спадкоємця 

Комарової Ірини Володимирівни. Прошу, Комарову І. В., 

звернутись до мене за адресою: місто Київ, вулиця 

Велика Васильківська, буд. 131, офіс 66. 

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає 
кримінальне провадження № 242/3056/15-к за обвинуваченням Дузен-
ка Олександра Вікторовича, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 березня 1981 ро-
ку народження, останнє відоме місце мешкання якого: вул. Генерала 
Антонова, 5/104, м. Донецьк Донецької області, викликається на 14:00 
годину 29 липня 2021 року до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 10, для участі у підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В,  
судді: Левченко A. M., Здоровиця О. В.

В провадженні Селидівського  міського суду Донецької області пере-
буває кримінальне провадження відносно Мокрого Олега Георгійовича, 
26.05.1965 року народження, обвинуваченого у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст.191 КК України. 

Обвинувачений Мокрий Олег Георгійович, 26.05.1965 року народження, 
викликається для участі в підготовчому судовому засіданні, призначеному 
на 04 серпня 2021 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Селидівського 
міського суду Донецької області, за адресою: Донецька область, м. Сели-
дове, вул. Пушкіна, буд. № 4.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Хацько Н. О.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знахо-
диться кримінальне провадження № 2202105000000062 (номер спра-
ви 1-кп/243/588/2021) за обвинуваченням Швидкого Олексія Володи-
мировича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1, 110 ч. 2 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області  
Гончарова А. О. викликає підозрюваного Швидкого Олексія Володи-
мировича, 25.01.1984 р.н., який зареєстрований та проживає за адре-
сою: м. Шахтарськ, Донецька область, Слов’янський район, вул. Ле-
ніна, буд. 18, кв 97 у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
02.08.2021 року об 11 год. 30 хв. у залі судового засідання № 5.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибуде за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове 
провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Великоновосілківського районного суду Донецької 

області знаходиться кримінальне провадження № 220/40/21 відносно 
Гуриненка Олега Григоровича, 30.03.1969 р.н. обвинуваченого у вчине-
ні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здійснюва-
лось спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачений Гуриненко Олег Григорович зареєстрований та про-
живає за адресою: Зелений Гай, вул. Першотравнева, буд. 23, Велико-
новосілківський район, Донецька область.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Великоновосілків-
ський районний суд Донецької області викликає Гуриненка Олега Гри-
горовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 29 липня  
2021 р. об 11-00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область 
Великоновосілківський район смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 
21. Суддя Фисун Л. C. В разі неявки обвинуваченого до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у криміналь-
них провадженнях № 42016000000002405 від 15.09.2016, № 42016000000002334 від 13.09.2016, № 42016000000002389 від 14.09.2016,  
№ 42016000000002362 від 13.09.2016, № 42016000000002614 від 28.09.2016, № 42016000000002739 від 06.10.2016, № 42016000000002356 
від 13.09.2016, № 42016000000002745 від 06.10.2016, № 42016000000002418 від 15.09.2016, № 42016000000002613 від 28.09.2016,  
№ 42016000000004026 від 20.12.2016, № 42016000000002690  від 06.10.2016, № 42016000000002623 від 28.09.2016, № 42016000000002742 від 
06.10.2016 за фактом надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України з боку суддів Ав-
тономної Республіки Крим, за ознаками злочину передбаченого  ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В вищезазначених кримінальних провадженнях зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру Яніну Ігорю Альбертовичу 15.10.1966 
року народження,  Дмитрієву Тимофію Михайловичу 09.01.1969 року народження,  Сич Максиму Юрійовичу 21.01.1982 року народження,  Ні-
кіщенко Марині Ігорівні 09.04.1983 року народження,  Гребенніковій Наталі Олександрівні 29.08.1981 року народження, Заплаві Лідії Миколаїв-
ні 09.09.1950 року народження,  Тощевій Олені Олександрівні 29.04.1976 року народження, Бражніку Ігорю Сергійовичу 21.04.1986 року наро-
дження, Іванову Сергію Сергійовичу 17.04.1974 року народження, Шевченку Вячеславу Володимировичу 05.07.1979 року народження, Чубабрія 
Вахтангу Автанділовичу 05.02.1978 року народження, Соколовському Ігорю Станіславовичу 02.10.1981 року народження, Борисенку Євгенію Ва-
лентиновичу 12.06.1982 року народження, Стебівко Олені Іванівні 23.05.1966 року народження, у зв’язку із викладеним на виконання положень 
ст. 297-5 Кримінального процесуального кодексу України пропоную вищезазначеним особам та їх захисникам прибути до прокуратури Автоном-
ної Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) з 29.07.2021 по 30.07.2021 (з 09:00 по 18:00) для проведен-
ня вказаної процесуальної дії.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 

здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 

кримінальному провадженні № 42016000000002378 від 14.09.2016 за 

підозрою Абеляшева Олександра Віталійовича, 14.09.1978 року наро-

дження у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаче-

ного ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вказаного кримінального провадження стосовно вказаної 

особи зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акта, у 

зв’язку із викладеним керуючись ст. ст. 110, 290 КПК України пропону-

ємо підозрюваному Абеляшеву Олександру Віталійовичу, 14.09.1978 

року народження, прибути разом зі своїм захисником до прокурора 

відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастопо-

ля Бавикіна В. В. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) з 27.07.2021 

по 29.07.2021 (з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної процесуаль-

ної дії.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Вихристюк Дмитро Валерійович, 19.08.1975 р.н., за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Горлівка, на підста-
ві ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 29, 
30 липня 2021 року та 2 серпня 2021 року, у період часу з 09 год. 00 
хв. до 18 год. 00 хв. до каб. №120 3-го відділення (з дислокацією в  
м. Краматорськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у  
м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луган-
ській областях, до слідчого в ОВС Яніцького С. М., за адресою: До-
нецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 56, для 
вручення Вам письмового повідомлення про підозру, допиту Вас як 
підозрюваного та проведення інших слідчих (процесуальних) дій за 
Вашою участю у кримінальному провадженні № 12015050220000199 
від 03.02.2015 року, за підозрою Вас у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260, ч. 2  
ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
Учасникам 

Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ФЕРДІ УКРАЇНА ЛТД» 

(код за ЄДРПОУ 34619256) 
про скликання загальних зборів учасників ТОВ «ФЕРДІ УКРАЇНА ЛТД»

Директор ТОВ «ФЕРДІ УКРАЇНА ЛТД» повідомляє про необхідність провести 
загальні збори учасників ТОВ «ФЕРДІ УКРАЇНА ЛТД», (код 34619256) та розгля-
нути наступні питання порядку денного:

1. Про звільнення з посади Директора Товариства Смірнової Ольги Володи-
мирівни;

2. Про призначення директора Товариства;
Збори будуть проведені 06.09.2021р. за місцезнаходженням Товариства: 

04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка (Мельникова), буд. 12.
Час початку зборів: 10.00.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного

Хачатрян Армен Ельбертович, 04.07.1977 р. н., громадянин України, прожи-
ває за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Глібка, 6, кв. 19, у відпо-
відності до ст. ст. 133, 135, 137 КПК України, Вам необхідно з’явитися о 09 год. 
00 хв. 27.07.2021, 28.07.2021, 29.07.2021 до кабінету № 319 СУ ГУНП в Кірово-
градській області до старшого слідчого Бондаренка Захара Валентиновича за 
адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспектив-
на, буд. 1, для проведення за Вашою участю слідчих та процесуальних дій, до-
питу Вас як підозрюваного у кримінальному провадженні №12021120000000172 
від 30.06.2021 за ч. 1 ст. 255 КК України, у процесуальному статусі підозрюва-
ного. Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, перед-
бачених ст. 138 КПК України, настає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК 
України.
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