
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ВІВТОРОК, 3 СЕРПНЯ 2021 РОКУ  №148  (7016)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 1 5

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 3 серпня 2021 року
USD 26.8444 EUR 31.9032 RUB 3.6888 / AU 48540.04 AG 682.34 PT 28678.14 PD 72088.22

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

Голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної 
допомоги та медичного страхування про те, що Україна 
згодом буде змушена запроваджувати обмеження  
для невакцинованих громадян

Наша відповідь  
на глобальний виклик

ДОВКІЛЛЯ. Уряд схвалив Оновлений національний визначе-
ний внесок України до Паризької угоди (НВВ2). У документі за-
кладено мету: до 2030 року скоротити викиди парникових газів 
до рівня 35% порівняно з 1990-м.

Серед основних заходів досягнення такого показника в подаль-
ші 10 років: модернізація енергетичних та промислових підпри-
ємств; розвиток відновлюваних джерел енергії; заходи енерго-
ефективності в усіх секторах економіки від виробництва, транспор-
тування до споживання; термомодернізація будівель; збільшен-
ня частки органічного сільського господарства та ресурсоощад-
них практик сільського господарства; електрифікація та оновлення 
транспорту; запровадження ієрархії управління відходами; збіль-
шення лісистості та реформа управління лісовим фондом.

За оцінками науковців, у наступні 10 років усі країни мають за-
класти основи для трансформації різних секторів економіки, щоб 
зменшити викиди в атмосферу. Україна як частина світової спіль-
ноти — теж активний учасник боротьби із глобальним викликом.

МИХАЙЛО РАДУЦЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

3 945 344 
підручники для 4 класів Нової 
української школи доставлено  

до книжкових баз органів управління 
освіти станом на 2 серпня.  Це 81% 

загального плану доставки

«Цілком справедливо 
вимагати, щоб роботу, 

яка передбачає контакт 
з великою кількістю 

людей, виконували 
вакциновані 

співробітники».

«Ти у мене єдина!»

ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. Під таким гаслом з 22 по 24 
серпня відбудеться понад 150 різноманітних святкових 
заходів
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 ПІДПРИЄМНИЦТВО

Жахіття ОРДЛО стали трагічним 
прикладом реалій «рускава 
міра» і застереженням для 
всіх українців, які ще мають 
«братські» ілюзії 

АКТУАЛЬНА ТЕМА 

На Черкащині 
з’являється дедалі 
більше прикладів 
успішного малого 
бізнесу
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ЦИТАТА ДНЯ

Олімпіада в Токіо: Еліна Світоліна виборола 
«бронзу», у Михайла Романчука — «срібло»

ШВИДШЕ, ВИЩЕ, СИЛЬНІШЕ — РАЗОМ. Минулі вихідні додали 
у скарбничку нашої олімпійської збірної дві медалі. Тенісистка Еліна 
Світоліна здобула Україні у Токіо п’яту «бронзу», а плавець Михайло 
Романчук — перше «срібло» на додачу до своєї бронзової нагороди.

У матчі за третє місце в жіночому одиночному розряді, що відбувся 
31 липня, Еліна Світоліна здобула вольову перемогу над спортсмен-
кою з Казахстану Оленою Рибакіною: 1:6, 7:6 (7:5), 6:4. За її слова-
ми, «це був один з найважчих матчів, бо знаю, що ця медаль означає 
для мене та України. Тому в мене була мотивація, яка постійно руха-
ла вперед, не давала здаватись, і я боролась до самого кінця. Думаю, 
саме це мені й допомогло». 

Президент Володимир Зеленський привітав у Twitter українську 
тенісистку: «Наша чудова перша ракетка України Еліна Світоліна 

здобула «бронзу» з тенісу на Олімпіаді. Це перша олімпійська ме-
даль країни в тенісі з початку незалежності! Дякую за перемогу! Вбо-
ліваємо за наших». 

А у фіналі запливу чоловіків на 1500 метрів вільним стилем 1 серп-
ня Михайло Романчук поступився американському плавцеві Робер-
тові Фінку. На пресконференції він сказав: «Задоволений другим міс-
цем, тому що для мене це незвична практика — змагатися вранці. 
Усе-таки в нас четверта ранку, а в Америці — вечір. Це також відігра-
ло велику роль. Але не закінчую кар’єру, мені є що доводити іншим».

«Вітаю плавця Михайла Романчука з новою перемогою на Олімпіа-
ді — здобуттям «срібла» у плаванні вільним стилем на 1500 м. Михай-
ло приніс Україні першу срібну медаль на іграх у Токіо й шосту в за-
гальному заліку. Так тримати!» — закликав у Twitter глава держави.
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Інформаційне повідомлення 
АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до Пра-
вил (договірних умов) відкриття та комплексного розрахунково — касо-
вого обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в АТ «УКРСИБ-
БАНК» (зі змінами) (далі — Правила), які розміщені для ознайомлення на 
сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщен-
нях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від  
09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, наступних 
змін, а саме:

1. Викласти пп. 2.14.4 п. 2.14. Розділу 2 «Основні умови Договору» у
наступній редакції:

«2.14.1. За допомогою Мобільного додатка Клієнт може отримувати су-
провідні сервіси (якщо у Мобільному додатку реалізовані відповідні тех-
нічні можливості та функції) зокрема:

- перегляд інформації про платежі, здійснені за допомогою Мобільно-
го додатка;

- перегляд інформації про статус Картки.»
2. Викласти п. 3.3.  Розділу 3  «Правила користування карткою» у на-

ступній редакції:
«3.3. Використання картки в рамках програми пріоритетного доступу 

до VIP-залів аеропортів LoungeKey Wholesale (супровідний небанківський 
сервіс за картками Банку)».

3. Викласти назву Розділу 5 (п. 5) у наступній редакції:
«5. Правила користування супровідними послугами за картковим Ра-

хунком»
Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в 

офіційному друкованому виданні, а саме: 03.08.2021 р.
Датою початку дії змін до Правил є 03.08.2021 р.

Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» —
Начальник Юридичного департаменту   Полянчук О. В.

Повістка про виклик обвинуваченої 

в судове засідання
Обвинувачена Лященко Людмила Микола-

ївна, 06.11.1965 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог 
ст. 323 КПК України, викликається в судові за-
сідання, що відбудуться 16 серпня 2021 року о 
15 год. та 25 серпня 2021 року о 13 год. у примі-
щенні Ленінського районного суду м. Полтави 
за адресою: м. Полтава, вул. А. Кукоби, 37, для 
участі в судових засіданнях як обвинуваченої.

Обвинувачена Лященко Л. М. зареєстрована 
за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. 
Леваневського, 42.

Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик до суду передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передба-
чені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Після опублікування оголошення у пресі об-
винувачена вважається повідомленою про дату, 
час та місце розгляду справи.

Суддя Н. Крючко

Ухвалою головуючого судді 
Івано-Франківського міського суду 

Івано-Франківської області Тринчука В. В. 
повернуто обвинувальний акт з додатками 
у кримінальному провадженні, внесеному 

до Єдиного Реєстру досудових розслідувань 
за № 22021090000000029 від 28 травня 

2021 року про обвинувачення Шпіра Михайла 
Федоровича у вчиненні кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 161,  
ч. 2 ст. 436-1 КК України.

Судове засідання по спеціальному судовому 
провадженню у кримінальному провадженні від-
носно Луценка Олександра Олександровича, об-
винуваченого у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, відбудеть-
ся о 14-00 год. 12 серпня 2021 року в приміщен-
ні суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, зал 208.

До суду в якості обвинуваченого на  12 серп-
ня 2021 року о 14-00 год. викликається Луценко 
Олександр Олександрович.  

Суддя Троценко Т. А.

Ухвалою головуючого судді 
Івано-Франківського міського суду 

Івано-Франківської області Тринчука В. В. 
повернуто обвинувальний акт з додатками 
у кримінальному провадженні, внесеному 

до Єдиного Реєстру досудових розслідувань 
за № 22021090000000010 від 19 березня 

2021 року про обвинувачення Шпіра Михайла 
Федоровича у вчиненні кримінального 

правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 110 КК України.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької 
області повідомляє, що підготовче судове засі-
дання по кримінальному провадженню відносно 
Назарова Сергія Борисовича, який обвинувачу-
ється у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України відбу-
деться о 09-00 годині 12 серпня  2021 року в при-
міщенні суду за адресою: Запорізька область,  
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 301.

До суду в якості обвинуваченого на 12 серпня 
2021 року о 09-00 годині викликається Назаров 
Сергій Борисович. 

Суддя Прінь І. П.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
28.07.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського нота-

ріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заведена спадкова 
справа після смерті Харченко Євгенії Терентіївни, 07.09.1930 р.н., яка помер-
ла 07.11.2020 р., місце народження: Луганська обл., м. Рубіжне. Для встанов-
лення кола спадкоємців, які бажають прийняти спадщину в тому числі, які 
були зареєстровані з померлою на день її смерті, та представників малоліт-
ніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх спад-
коємців прошу з’явитися до приватного нотаріуса Глаговської О. В. за адре-
сою: Луганська обл, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спад-
щина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину, по-
давши заяву нотаріусу.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного

Підозрюваному Луценку Михайлу Яковичу, 27.11.1986 р.н.,  зареєстрова-
ному за адресою: 2 квартал, буд. 29, кв. 23, м. Макіївка Донецької області, на 
підставі ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 06, 07 та 09 серп-
ня 2021 року на 10 год. 00 хв. в кабінет № 258 слідчого відділу Управління 
Служби безпеки України в Чернівецькій області за адресою: м.Чернівці, вул. 
Шевченка, 1А, до старшого слідчого в ОВС Гризунова Геннадія Володими-
ровича, р.т. (0372) 595440, для вручення йому повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України та виконання інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22016260000000035 від 19.09.2016.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття вказані в ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного

Підозрюваному Стовбуну Костянтину Сергійовичу, 18.09.1983 р.н., заре-
єстрованому за адресою: вул. Суворова, 60, м. Донецьк, на підставі ст. ст. 
133, 135 КПК України необхідно з’явитися 06 серпня 2021 року на 10 год. 
00 хв. в кабінет № 258 слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій обл. за адре-
сою: м. Чернівці, вул. Шевченка, 1а, до старшого слідчого в ОВС Гризуно-
ва Геннадія Володимировича, р.т. (0372)595440, для повідомлення про за-
вершення досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріа-
лами досудового розслідування, а також вручення обвинувального акта та 
реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 22018260000000064 від 20.11.2018. Поважні причини неприбуття зазна-
чені в ст. 138 КПК України. 

Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

23.07.2021 Національний банк України прийняв рішення 

про виключення ПРАТ «СК» «ДІ’ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 31623500) 

та ТОВ «ФК «ВІДРОДЖЕННЯ» (код за ЄДРПОУ 39171594) 

з Державного реєстру фінансових установ 

на підставі поданих ними заяв.

Остапова К. А.
вул. Г. Острякова, 172, корпус А, 
кв. 12/2, м. Севастополь, АРК.

Київський апеляційний суд повідомляє, що розгляд апеляційного проваджен-
ня за апеляційною скаргою захисника обвинуваченої Остапової К. А. — адвоката 
Тімашова A. C. на вирок Святошинського районного суду м. Києва від 08 жовтня 
2019 року щодо Остапової Катерини Андріївни за ч. 1 ст. 111 КК України, відкладе-
но на 12 год. 30 хв. 12 серпня 2021 року.

Апеляційний розгляд відбудеться у відкритому судовому засіданні в приміщен-
ні Київського апеляційного суду за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а. 

Суддя Маліновський О. А.

Василівський районний суд Запорізької області викликає Попова Олек-
сандра Олеговича, 05.02.1981 р.н., у судові засідання по кримінальному про-
вадженню № 1-кп/311/5/2021 відносно Попова Олександра Олеговича, об-
винуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 14, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України, які відбудуться 
13.08.2021 року о 13-30 год., 13.09.2021 року о 13-30 год., 18.10.2021 ро-
ку о 13-30 год. у приміщенні суду за адресою: вул. Державна, 2, м. Василів-
ка Запорізької області. 

Суддя Пушкарьова С. П.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +12  +17 +23  +28 Черкаська +12  +17 +24  +29
Житомирська +11  +16 +21  +26 Кіровоградська +13  +18 +24  +29
Чернігівська +12  +17 +23  +28 Полтавська +12  +17 +24  +29
Сумська +12  +17 +24  +29 Дніпропетровська +13  +18 +25  +30
Закарпатська +11  +16 +21  +26 Одеська +17  +22 +27  +32
Рівненська +11  +16 +20  +25 Миколаївська +16  +21 +27  +32
Львівська +11  +16 +20  +25 Херсонська +17  +22 +27  +32
Івано-Франківська +11  +16 +20  +25 Запорізька +16  +21 +27  +32
Волинська +11  +16 +20  +25 Харківська +15  +20 +25  +30
Хмельницька +11  +16 +20  +25 Донецька +16  +21 +27  +32
Чернівецька +11  +16 +21  +26 Луганська +16  +21 +27  +32
Тернопільська +11  +16 +20  +25 Крим +17  +22 +27  +32
Вінницька +11  +16 +23  +28 Київ +14  +16 +25  +27

Укргiдрометцентр

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Бистряко-
ву Діану Святославівну, 25.05.1973 року народження (останнє відоме місце 
проживання: 98100, вул. Свердлова, 1, м. Феодосія) у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у судове засі-
дання, яке відбудеться 13 серпня 2021 року об 11 год. 20 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 313, під головуванням судді Казмиренко Л. B.

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

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Гоголінського Сергія 
Олександровича. 31.08.1971 р.н. (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Севастополь, вул. Корабельна З, кв. 2), який обвинувачується у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться в приміщенні суду 
за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14- а, зал № 39 об 11 
годині 30 хвилин 11 серпня 2021року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу. З моменту опублікування даного оголошення 
обвинувачений вважається належним чином повідомлений про місце, да-
ту і час судового засідання.

Головуючий суддя Дідик М. В.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Лужецьку Світ-
лану Анатоліївну, 12.04.1966 року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Південна, 38, кв. 5, смт Чорноморське, Чорноморський р-н, АР Крим) у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
у судове засідання, яке відбудеться 13 серпня 2021 об 11 год. 10 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 313, 
під головуванням судді Казмиренко Л. B.

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

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Любобратцеву На-
талію Іванівну як обвинувачену на 09 год. 30 хв., 11 серпня 2021 року у 
справі за обвинуваченням Любобратцевої Наталії Іванівни, 05.10.1954 
року народження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочи-
ну), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України  
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального ко-
дексу України») за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя Федосєєв С. В.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Малише-
ва Михайла Григоровича, 10.10.1995 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Куйбишева, 13, кв. 81, м. Сімферополь ) у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у 
судове засідання, яке відбудеться 13 серпня 2021 об 11 год. 05 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 313, під головуванням судді Казмиренко Л. B.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Можелян-
ського Віктора Анатолійовича, 10.05.1964 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: 95034, вул. Павленко, 35/53, м. Сімферополь) у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни у судове засідання, яке відбудеться 13 серпня 2021 об 11 год. 25 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 313, під головуванням судді Казмиренко Л. B.

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

«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ (Укрдержфонд) ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на отримання 

фінансової підтримки на поворотній основі за бюджетною програмою 

«Надання кредитів фермерським господарствам».

До участі в конкурсі допускаються всі фермерські господарства, 

крім тих, які мають заборгованість перед Укрдержфондом та його ре-

гіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких пору-

шено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а 

також у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільо-

вого використання бюджетних коштів.

Переможці конкурсу отримують фінансову підтримку на поворотній 

основі у розмірі, що не перевищує 500 тис. гривень, із забезпеченням 

зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів на строк до 5 років. 

Конкурс проводиться в два етапи: 

1. Прийом заявок та документів для участі в конкурсі проводиться 

регіональними комісіями з визначення переліку фермерських госпо-

дарств, що претендують на одержання фінансової підтримки Укрдерж-

фонду за такими адресами:

Вінницьке відділення (21050, м. Вінниця, вул. Соборна,15а, кім. 

511), Волинське відділення (43005, м. Луцьк, пр. Перемоги, 14), Дні-

пропетровське відділення (49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька 52, 

оф. 459), Донецьке відділення (85004, Донецька обл., м. Добропілля, 

вул. І. Франка, 19, кім. 215), Житомирське відділення (10014, м. Жи-

томир, майдан ім. С. П. Корольова, 3/14, кім. 102), Закарпатське відді-

лення (88000, м. Ужгород, вул. Гойди, 8, кім. 107, 108), Запорізьке від-

ділення (69063, м. Запоріжжя, вул. Св. Миколая, 37-В), Івано-Франків-

ське відділення (76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, 

к.716), Київське відділення (01004, м. Київ, вул. В. Васильківська, 13/1, 

к. 317), Кіровоградське відділення ( 25006, м. Кропивницький, вул. Та-

раса Карпи, 84, кім. 415), Луганське відділення (93402, Луганська обл., 

м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 16, (офісне приміщення ТЦ «Про-

фі»), Львівське відділення (79026,  м. Львів, вул. Липинського, 54), 

Миколаївське відділення (54004, м. Миколаїв, пр. Миру, 34, к. 712), 

Одеське відділення ( 65012, м. Одеса, вул. Канатна, 83, к. 1411), Пол-

тавське відділення (36011, м. Полтава, вул. Міщенка, 2, к. 69, 45), Рів-

ненське відділення (33000, м. Рівне, вул. Кавказька, 7, к. 304), Сумське 

відділення (40009, м. Суми, вул. Першотравнева, буд. 29, к. 39), Тер-

нопільське відділення (46025, м. Тернопіль, вул. Князя Острозького 

14, к. 501), Харківське відділення (61022, м. Харків, площа Свободи, 5,  

к. 793), Херсонське відділення (73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 47,  

к. 106, 107), Хмельницьке відділення (29001, м. Хмельницький, вул. 

Свободи, 70, к. 218), Черкаське відділення (18000, м. Черкаси, вул. 

Смілянська 131, к. 307), Чернівецьке відділення (58000, м. Чернівці, 

вул. Київська, 9), Чернігівське відділення (14000, м. Чернігів, пр. Ми-

ру, 14, к. 403). 

2. Конкурсний відбір та формування реєстру фермерських госпо-

дарств, що отримали право на одержання фінансової підтримки, про-

водиться комісією з питань надання фінансової підтримки фермер-

ським господарствам (Укрдержфонд, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1).

Заявки та документи для участі в конкурсі приймаються регіональ-

ними комісіями з 03 серпня 2021 року по 03 вересня 2021 року. За-

явки та документи подаються керівником фермерського господарства 

(уповноваженою особою) особисто або надсилаються рекомендова-

ним листом на адресу регіонального відділення Укрдержфонду. Заяв-

ки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі, передба-

чений п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України № 1102 від 25 серпня 

2004 р. (зі змінами). З ним можна ознайомитися на офіційному сайті 

Укрдержфонду (www.udf.gov.ua) або отримати особисто в регіональ-

них відділеннях Укрдержфонду.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Шалівську Ольгу Миколаїв-
ну як потерпілу по кримінальному провадженню за обвинуваченням Чиженка 
Володимира Володимировича, що обвинувачується у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 11.08.2021 року о 15 годині 00 хвилин в приміщенні 
Оболонського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 
цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та 
захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Щегель-
ського Максима Борисовича, 20.10.1977 року народження (останнє відоме 
місце проживання: вул. Грибоєдова 12, кв. 51, м. Ялта) у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч .1 ст. 408 КК Укра-
їни у судове засідання, яке відбудеться 13 серпня 2021 об 11 год. 25 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 313, під головуванням судді Казмиренко Л. B.

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

Оболонський районний суд м. Києва викликає Шалівського Юрія Васильови-
ча як потерпілого по кримінальному провадженню за обвинуваченням Чижен-
ка Володимира Володимировича, що обвинувачується у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 11.08.2021 року о 15 годині 00 хвилин в приміщенні 
Оболонського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 
цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та 
захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Зіпсоване посвідчення учасника бойових дій №037653, 
видане Управлінням державної охорони України 

16 листопада 2018 року на ім’я Попівського Олександра 
Володимировича, вважати недійсним.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Осоченко 
Інесу Костянтинівну, 19.09.1970 року народження (останнє відоме місце 
проживання: 95053, вул. Мате Залки, 76, кв. 104, м. Сімферополь) у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни у судове засідання, яке відбудеться 13 серпня 2021 року об 11 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 313, під головуванням судді Казмиренко Л. B.

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

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні  
спеціального судового провадження

Обвинувачена Ніколенко Вікторія Петрівна, 12.10.1977 року народжен-
ня, викликається о 09:00 годині 10 серпня 2021 року до Куп’янського місь-
крайонного суду Харківської області за адресою: Харківська область,  
м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення підготовчого судового за-
сідання у провадженні №1-кп/628/134/21 справа №628/165/17. Поважні причи-
ни неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. На-
слідки неприбуття обвинуваченої передбачені статтями 139, 223 КПК України.

Суддя А. О. Шиховцова

 Втрачений судновий білет 

на човен «Schulze-17» з бортовим номером ДНІ-0600-К, 

виданий на ім’я Голік Юлія Ігорівна, вважати недійсним.

Розшукуються спадкоємці Чумакової Раїси Пилипівни, 11.11.1931 р.н., 
яка померла 16.04.2021 р. (спадкова справа №124/2021). 

Звертатися за адресою: м. Харків, пр-т Гагаріна, 43, приватний нотаріус 
Гончаренко Н. Ю. тел. 095-209-19-55.

Втрачені свідоцтво про право власності та свідоцтво про право 
плавання під державним прапором України 

на судно Bombardier RXP-X номер «UA 5948 KV» 
(судновласник — Бескровна Катерина Юріівна), вважати недійсними. 
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