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Прем’єр-міністр про відповідальність місцевої влади  
за соціальну підтримку громадян

Центри зайнятості 
перепрофілюють під 
потреби роботодавця

МЕТА. Мінекономіки розпочало процес переорієнтації ро-
боти державних центрів зайнятості. Про це повідомив перший 
віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Олексій Любченко під 
час онлайн-зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації.

«Опрацьовуємо спільну концепцію з реформи центрів зайня-
тості. На часі питання їх перепрофілювання під потреби робо-
тодавця. Також ідеться про вдосконалення та осучаснення сис-
тем навчання, перепідготовки кадрів. Це прості речі, які мож-
на змінювати вже зараз у напрямі потреб роботодавців та шу-
качів роботи», — цитує слова Олексія Любченка Мінекономіки.

Він зауважив на посиленні зворотного зв’язку з роботодав-
цями та бізнесом щодо державного замовлення у вищій освіті: 
«Україна щорічно інвестує близько 40 мільярдів гривень у без-
платну вищу освіту. І ця інвестиція має бути розумною та ви-
важеною — необхідний діалог про потреби економіки, визна-
чення пріоритетів, на підготовку яких саме спеціалістів держа-
ві слід витрачати кошти».

ДЕНИС ШМИГАЛЬ:

ЦИФРА ДНЯ

6826,9 млн грн
невикористаних залишків коштів 
освітньої субвенції акумульовано 
на рахунках місцевих бюджетів, 

повідомляє Міністерство фінансів

«Закликаю комунальні 
підприємства, якими 

опікується місцева влада, 
переходити на контракт 

із НАК «Нафтогаз України», 
у якому передбачено ціну 

7,42 грн за куб. м» 

Уряд підтримає 
школярів  
з багатодітних родин

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. 145 тисяч дітей 6—18 років  
із малозабезпечених сімей отримають по 2 тисячі гривень  
до навчального року
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НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ

«Урядовий кур’єр» побував 
в одному з центрів масової 
вакцинації на Харківщині і 
подивився, як проходить 
щеплення

МЕДИЦИНА 

На фестивалі «Крутий заміс» 
у Холодному Яру митці та 
глядачі долучилися до джерел, 
позмагалися, скуштували 
борщу і просто відпочили

ЦИТАТА ДНЯ

«Золотий» Беленюк, «срібло» і три «бронзи»  
ЗНАЙ НАШИХ! Останні два дні стали знаковими для 

української олімпійської збірної. На п’єдестал піднімалися 
не лише борці й борчині, а й дует з артистичного плавання.  

Українець Жан Беленюк — олімпійський чемпіон Ігор 
у Токіо із греко-римської боротьби. У фіналі він здолав 
триразового призера чемпіонатів світу угорця Віктора 
Лорінца.

Для Беленюка фінал Олімпіади в Токіо став другим у 
кар’єрі. 2016 року він теж дійшов до цієї стадії, але у під-
сумку виборов лише «срібло». 

У фіналі вагової категорії до 87 кг зустрічалися перший і 
другий номери рейтингу. Беленюк був другим номером — 
Лорінц його очолював. Перед сутичкою Беленюк звертав 
увагу на Лорінца. Він зазначав, що неодноразово з ним зу-

стрічався і мав позитивну статистику сутичок, не програв-
ши жодної.

Це вдалося Беленюкові й у фіналі Олімпійських ігор. Пер-
ший бал за активність здобув Лорінц. Але Беленюк миттєво 
вийшов із партеру й піднявся. Стартова трихвилинка закін-
чилася з мінімальною перевагою угорця, але за контролем 
сутички українця.

Беленюк заробив бал на початку п’ятої хвилини сутички. 
А потім у партері заробив ще чотири очки завдяки двом на-
катам. Жан Беленюк втримав перевагу і став олімпійським 
чемпіоном. Перше «золото» України на Олімпіаді-2020!

Український борець греко-римського стилю Пар-
віз Насібов у ваговій категорії до 67 кг здобув сріб-
ну медаль. 3
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Жан Беленюк здобув перше «золото»
Срібна медаль Парвіза Насібова: 

головні звитяги ще попереду 



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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування:
Ухвалою слідчого судді Печерського ра-

йонного суду м. Києва від 30.07.2021 (справа 
№ 757/34395/21-к) надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 22020011000000029 від 
01.07.2020 за підозрою громадянина України Бєло-
горцева Дмитра Альбертовича, 19.12.1963 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського ра-
йонного суду м. Києва від 30.07.2021 (справа 
№ 757/34391/21-к) надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 22020011000000030 від 
01.07.2020 за підозрою громадянина України Генне 
Андрія Георгійовича, 08.04.1960 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, ви-
кликаються 11 серпня 2021 року об 11:00 годині до 
3-го слідчого відділу СУ ГУ СБУ в Автономній Респу-
бліки Крим, до слідчого Потапського О. А. (м. Херсон,  
вул. Перекопська, 5) або начальника відділу прокура-
тури Автономної Республіки Крим та міста Севастопо-
ля Рєброва Є. С. (м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, 
3-й поверх) для ознайомлення із матеріалами кримі-
нального провадження, вручення повідомлень про
підозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів
у порядку ст. 290 КПК України, а також для участі в
проведенні слідчих та процесуальних дій при здій-
сненні спеціального досудового розслідування:

Бєлогорцев Дмитро Альбертович, 19.12.1963  ро-
ку народження, громадянин України, зареєстро-
ваний за адресою: м. Севастополь, проспект Пе-
ремоги, 28/20, у кримінальному провадженні  
№ 22020011000000029 від 01.07.2020 за ч. 1 ст. 111 
КК України;

Генне Андрій Георгійович, 08.04.1960  року на-
родження, громадянин України, зареєстрований 
за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Генера-
ла Острякова, 161, кв. 3, у кримінальному прова-
дженні № 22020011000000030 від 01.07.2020 за ч. 1  
ст. 111 КК України.

Одночасно роз’яснюю, що згідно ст. 139 КПК 
України ухилення від явки на виклик слідчого, про-
курора чи судовий виклик слідчого судді, суду (не-
прибуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який ого-
лошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, 
та/або перебуває на тимчасово окупованій території 
України, території держави, визнаної Верховною Ра-
дою України державою-агресором, є підставою для 
здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження. 

Повідомлення голови комісії з реорганізації державної 
установи «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків 

та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України» 
Ктітарєва Олександра Миколайовича

Міністерством охорони здоров’я України прийнято рішен-
ня (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 лип-
ня 2021 року № 1584 «Про реорганізацію державної устано-
ви «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та ал-
коголю Міністерства охорони здоров’я України») про припинен-
ня державної установи «Центр психічного здоров’я і моніторин-
гу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я Украї-
ни» (ЦПЗМНАМОЗ) (код згідно з ЄДРПОУ 34476174, зареєстро-
ваної за адресою 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7) шляхом її 
приєднання до державної установи «Науково-дослідний інститут 
психіатрії Міністерства охорони здоров’я України» (код згідно з 
ЄДРПОУ 04803492, зареєстрованої за адресою 04080, м. Київ, 
вул. Кирилівська, 103). Головою Комісії з реорганізації держав-
ної установи «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркоти-
ків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України» призна-
чено Ктітарєва Олександра Миколайовича (ідентифікаційний но-
мер 2158116372). Вимоги кредиторів розглядаються протягом 2 
місяців з дня опублікування повідомлення про прийняття зазна-
ченого рішення за адресою 04050, м. Київ, вул. Митрофана До-
внар-Запольського, 16 та задовольняються у порядку черговос-
ті, встановленому статтею 112 Цивільного кодексу України. 

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 258-5 КК України, Баркова Сергія Миколайовича, 28.10.1973 ро-
ку народження, який зареєстрований за адресою: м. Луганськ,  вул. Вла-
дімірская, 35, у судове засідання, яке проводитиметься в порядку спеці-
ального судового провадження та відбудеться 17 серпня 2021 року о 09 
год. 20 хв. в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного су-
ду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му 
поверсі). 

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

У разі неявки обвинуваченого Баркова С. М. в судове засідання оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.  

Суддя Т. Багрій
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Поляков Павло Борисович, 19.05.1969 р.н., що проживає за 
адресою: смт Васильківка Синельниківського (Васильківського)
району Дніпропетровської області, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 викликається на 09 серпня 2021 року на 12.00 год. в каб. № 2 
ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській облас-
ті, вул. Першотравнева, 221, смт Васильківка Синельниківського 
району Дніпропетровської області  для повідомлення про підозру 
та допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 12015040420000030 від 22.01.2015.

Наслідки та поважні причини неприбуття особи на виклик ви-
значені ст.ст. 138-139 КПК України   

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Шпір Михайло Федорович, 

16.08.1986 р.н., останнє відоме місце проживан-
ня: м. Івано-Франківськ, с. Крихівці, вул. Роксо-
лани, 16/1, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 12.08.2021 
на 11 год. 30 хв. до Івано-Франківського місько-
го суду Івано-Франківської області, за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. 
№11, 1 поверх, зал 7, для розгляду криміналь-
ного провадження про обвинувачення Шпір Ми-
хайла Федоровича у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 436-1 КК України.

Головуючий суддя В. В. Тринчук

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Шпір Михайло Федорович, 

16.08.1986 р.н., останнє відоме місце проживан-
ня: м. Івано-Франківськ, с. Крихівці, вул. Роксо-
лани, 16/1, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 12.08.2021 
на 11 год. 00 хв. до Івано-Франківського місько-
го суду Івано-Франківської області, за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. 
№11, 1 поверх, зал 7, для розгляду криміналь-
ного провадження про обвинувачення Шпір Ми-
хайла Федоровича у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Головуючий суддя В. В. Тринчук

Приватний нотаріус Покровського 

районного нотаріального округу Донецької 

області Василенко В. А. просить спадкоємців 

померлого 28.03.2021 року гр. Стельмашенка 

Бориса Дмитровича, 27.01.1960 р.н., 

звернутися для оформлення спадкових прав на 

належне майно до нотаріальної контори 

за адресою: Донецька обл., м. Авдіївка, 

вул. Комунальна, буд. № 4, офіс № 1.

 Приватний нотаріус Покровського 

районного нотаріального округу Донецької 

області Василенко В. А. просить спадкоємців 

померлого 08.01.2021 року гр. Салоїд Андрія 

Пилиповича, 04.02.1927 р.н., звернутися 

для оформлення спадкових прав на належне 

майно до нотаріальної контори за адресою: 

Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Комунальна, 

буд. № 4, офіс № 1.

В провадженні Сєвєродонецького міськра-
йонного суду Луганської області знаходиться 
кримінальне провадження №1-кп/428/754/2021 
(справа № 428/6045/21), внесене до ЄРДР за  
№ 12020130370000601 від 27.03.2020 року, у 
відношенні Аванесова Вадима Васильовича, об-
винуваченого у вчиненні кримінальних правопо-
рушень-злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 
ст. 191 КК України, по якому здійснювалось спе-
ціальне досудове розслідування в порядку, пе-
редбаченому ч. 2 ст. 297-1 КПК України.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України Сєвє-
родонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає Аванесова Вадима Васильовича у 
підготовче судове засідання, що відбудеться 
11.08.2021 року об 11 годині 00 хвилин в залі су-
дових засідань № 1 Сєвєродонецького місько-
го суду Луганської області: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 
буд. 19. Кримінальне провадження розглядаєть-
ся суддею Комплєктовою Т. О.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з мо-
менту опублікування оголошення обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомлений 
з його змістом.

Відкриті спадкові справи після смерті:

09.12.2020 р. Різун Тетяни Яківни, 1946 р.н.;

17.01.1921 р. Селезень Леоніда Пилиповича, 1939  р.н.;

21.02.2021 р. Євстратової Жанни Ісааківни, 1936 р.н.;

23.11.2020 р. Кашперук Ганни Іванівни, 1936 р.н.;

28.03.2021 р. Ганчука Йосипа Дмитровича, 1932 р.н.;

11.05.2021 р. Бондара Миколи Федоровича, 1935 р.н.

01.06.2021 р. Шажко Раїси Андріївни, 1938 р.н. 

09.11.2008 р. Ботєвої Людмили Михайлівни, 1920 р.н.

15.05.2021 р. Сорока Наталії Іванівни, 1931 р.н.

02.05.2021 р. Громової Ірини Григорівни, 1962 р.н.

26.12.2020 р. Бондар Олексія Федоровича, 1943 р.н.

31.03.2010 р. Макарової Лідії Андріївни, 1930 р.н.

25.03.2021 р. Макарова Бориса Митрофановича, 

1929 р.н.

25.01.2021 р. Голубко Володимира Степановича, 

1946 р.н.

Спадкоємцям та кредиторам необхідно звернути-

ся до робочого місця приватного нотаріуса міського 

нотаріального округу Л. Г. Долгополової, вул. Кали-

нова, буд. 12, кв. 3, м. Дніпро, тел.: +38 050 3420807.

Приватний нотаріус Житомирського міського нотарі-
ального округу Ширяєва Олена Володимирівна повідо-
мляє про відкриття спадщини до майна померлої 11 липня 
2021 року Царук Ольги Миколаївни. Спадкоємці, які бажа-
ють прийняти спадщину, можуть у строк до 11 січня 2022 
року звернутись до нотаріуса із заявою про прийняття 
спадщини. Робоче місце нотаріуса зареєстровано за адре-
сою: 10014, м. Житомир, майдан Соборний, 2/2, кв. №89.  
Тел. 0982011608.

Повідомлення для Попудрібко Світлани Сергіївни, 27.02.1983 р.н.: на вико-
нанні у Приватного виконавця виконавчого округу Запорізької  області Ско-
либога О. С. перебуває виконавче провадження ВП №65929570 з примусово-
го виконання Наказу № 908/665/21, що видав 22.06.2021 Господарський суд 
Запорізької області  про стягнення з Фізичної особи-підприємця Попудрібко 
Світлани Сергіївни на користь Приватного акціонерного товариства «Запорізь-
ка кондитерська фабрика» заборгованості.

ВИКЛИКАЄТЬСЯ Попудрібко С. С. до Приватного виконавця за адресою: 
69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Жаботинського Леоніда, буд. 50, 
офіс 106. Дні прийому: щосереди з 10:00 до 12:00.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Журов Андрій Андрійович, 24.04.1993 р.н., уродженець м. Свердловськ Лу-
ганської області, зареєстрований за адресою: м. Свердловськ Луганської об-
ласті, вул. Карла Лібкнехта, буд. 1, кв. 202 — на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 
КПК України, Вам необхідно з’явитись 11.08.2021, 12.08.2021 та 13.08.2021 
о 10 годині до УСБУ у Хмельницькій області: м. Хмельницький, вул. Ге-
роїв Майдану, 19 до слідчого Михайлової Г. І., р.т. .(0382) 69-85-38, 65-72-
73, для участі у слідчих, процесуальних діях та для виконання вимог ст. 290 
КПК України — ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 
№ 22019240000000041 від 16.09.2019, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Гризодубо-
ву Анастасію Миколаївну, 18.01.1978 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95034, вул. Павленко, 25/3, м. Сімферополь) у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове 
засідання, яке відбудеться 13 серпня 2021 року о 10 год. 50 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. 308, під головуванням судді Будзан Л. Д.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним 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 прожи-
вання: вул. Дмитриєва, 4, м. Ялта, АР Крим) у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке 
відбудеться 13 серпня 2021 року о 10 год. 30 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. 308, під головуванням судді Будзан Л. Д.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Погребняка Сер-
гія Миколайовича, 01.05.1968 року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Набережна, 1а, кв. 17, м. Саки, АРК) у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 
13 серпня 2021 року об 11 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 Подільсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 308,  
під головуванням судді Будзан Л. Д.

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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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +14  +19 +24  +29 Черкаська +14  +19 +26  +31
Житомирська +13  +18 +22  +27 Кіровоградська +13  +18 +29  +34
Чернігівська +14  +19 +24  +29 Полтавська +14  +19 +28  +33
Сумська +13  +18 +24  +29 Дніпропетровська +14  +19 +29  +34
Закарпатська +12  +17 +18  +23 Одеська +18  +23 +26  +31
Рівненська +12  +17 +21  +26 Миколаївська +17  +22 +29  +34
Львівська +11  +16 +20  +25 Херсонська +16  +21 +30  +35
Івано-Франківська +11  +16 +21  +26 Запорізька +15  +20 +30  +35
Волинська +11  +16 +20  +25 Харківська +13  +18 +29  +34
Хмельницька +12  +17 +21  +26 Донецька +14  +19 +30  +35
Чернівецька +12  +17 +22  +27 Луганська +12  +17 +30  +35
Тернопільська +12  +17 +20  +25 Крим +17  +22 +30  +35
Вінницька +13  +18 +22  +27 Київ +17  +19 +25  +27

Укргiдрометцентр

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Бєлоглазо-
ву Ірину Костянтинівну, 15.06.1954 року народження, (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 26-Б, кв. 4) 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 13.08.2021 року о 10 год. 05 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно маги 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. 301, під головуванням судді Павленко О. О.

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.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Домнікову 
Марію Вікторівну, 02.11.1983 року народження, (останнє відоме місце про-
живання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд.41/5. кв.91) 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 13.08.2021 року о 10 год. 10 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. 301, під головуванням судді Павленко О. О.

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.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Красільникова 
Олександра Львовича, 16.10.1960 року народження, (останні відомі місця про-
живання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Героїв Бресту, 17/19) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 13.08.2021 року о 10 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 Подільсько-
го 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 належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Лукачова Ста-
ніслава Олеговича. 04.01.1980 року народження, (останнє відоме місце прожи-
вання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11) у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 13.08.2021 року о 10 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 Подільсько-
го 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 належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціальною судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плотницького 
Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року народження, (останнє відоме місце про-
живання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв.69) у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України у судове засідання, яке від-
будеться 13.08.2021 р. об 11 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 Подільсько-
го 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 належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Філатову 
Євгенію Володимирівну. 15.11.1955 року народження, (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2) у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 13.08.2021 року о 09 год. 45 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. 301, під головуванням судді Павленко О. О.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Кузнецо-
ву Ларису Миколаївну. 30.09.1971 року народження, (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Джанкой, вул. Люксембург, 11) у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 13.08.2021 року о 09 год. 35 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. 301, під головуванням судді Павленко О. О.

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

Уточнення. В газеті «Урядовий кур’єр» №137 від 17.07.2021 в оголошенні «Про 
втрату свідоцтва на право на спадщину на 1/2 квартири за адресою м. Київ, вул. Вели-
ка Васильківська, 114, кв. 249, виданого 2-ю Київською держнатконторою 21.12.2003, 
3-3007 видані на Фіненко О. М. вважати недійсним» вважати вірною датою видачі сві-
доцтва на право на спадщину — 21.11.2002, № 3-3007.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бонда-
ренка Анатолія Анатолійовича, 22.02.1974 року народження, (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Чорноморське, вул. Кірова, 19) у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 13.08.2021 року о 10 год. 15 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. 301, під головуванням судді Павленко О. О.

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.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Запорожця 
Петра Петровича. 11.01.1950 року народження, (останні відомі місця проживан-
ня: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17а, АР Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. Київська, 7а, кв. 9) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 13.08.2021 року о 09 
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 Подільсько-
го 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 належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Лагутіну Ната-
лію Михайлівну, 18.02.1974 року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 13.08.2021 року о 09 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 Подільсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, 
під головуванням судді Павленко О. О.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Літовченка 
Геннадія Івановича, 08.02.1955 року народження, (останнє відоме місце прожи-
вання: АР Крим, м. Саки, вул. Радянська, 33/71) у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
13.08.2021 року о 09 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 Подільсько-
го 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 належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціальною судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Притуленко Оле-
ну Володимирівну, 05.03.1962 року народження, (останнє відоме місце прожи-
вання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2) у вчиненні злочину, перед-
баченого ч.1 ст.111 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
13.08.2021 року о 09 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 Подільсько-
го 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 належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Яценка Дми-
тра Сергійовича, 27.09.1983 року народження, (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Севастополь, вул. Пролетарська, 34, кв.109) у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 13.08.2021 року об 11 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 Подільсько-
го 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 належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Єрмакова 
Івана Федосовича, 01.01.1947 року народження (останнє відоме місце про-
живання: вул. Адмірала Юмашева, 15а/17, м. Севастополь) у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у судо-
ве засідання, яке відбудеться 13 серпня 2021 року о 10 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. 308, під головуванням судді Будзан Л. Д.

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.

Суднові реєстраційні документи на мале судно UA 6823 KV, 
номер корпусу US-KAW40742607, а саме свідоцтво про право 

власності СП №003187, яке належить Гнидюку Петру Івановичу, 
вважати втраченими.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Арбаджи-
єва Володимира Івановича, 04.10.1953 року народження (останнє відоме 
місце проживання: вул. Будьонного, 13, кв. 57, м. Керч, АР Крим) у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни у судове засідання, яке відбудеться 13 серпня 2021 року о 10 год. 35 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. 308, під головуванням судді Будзан Л. Д.

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.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бахарєва 
Костянтина Михайловича, 20.10.1972 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95034, вул. Куйбишева, 4, кв. 10, м. Сімферополь) у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у су-
дове засідання, яке відбудеться 13 серпня 2021 року о 10 год. 40 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. 308, під головуванням судді Будзан Л. Д.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Мартин-
чука Сергія Михайловича, 17.09.1980 року народження 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 року о 10 год. 45 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. 308, під головуванням судді Будзан Л. Д.

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.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Шерозія Давид Тимурович, 19.03.1981 р.н., зареєстрований за адре-

сою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Осіпєнко, буд. 5, кв. 168, відповідно до ви-
мог ст. ст. 133, 135 КПК України викликається на 09 год. 00 хв.  09.08.2021, 10.08.2021, 
11.08.2021 до слідчого СВ 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській об-
ластях Шепотько Марини Андріївни (тел. 0990144438) за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, пр-кт Космонавтів, 18, для допиту як підозрюваного та проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22019130000000199 
від 07.10.2019. Наслідки та поважні причини неприбуття особи на виклик визначені  
ст. ст. 138-139 КПК України.
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