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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 17 вересня 2021 року
USD 26.6672 EUR 31.37 RUB 3.681 / AU 47165.21 AG 621.61 PT 25101.3 PD 54779.76

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

Експосол США в Україні про важливість тиску  
на Москву шляхом санкцій і військової допомоги  
нашій країні

Як працювати  
у звичному режимі 

БЕЗПЕКА ОСВІТИ. Серйозно поставитися до питання вакцина-
ції проти коронавірусної інфекції й не зволікати із захистом себе 
та дітей закликав освітян профільний міністр Сергій Шкарлет. «Но-
вий навчальний рік триває у звичному форматі. Однак чи буде так 
надалі, залежить від кожного з нас, від дотримання рекомендацій 
МОЗ, від свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я лю-
дей, що нас оточують», — написав  урядовець на сайті очолювано-
го ним міністерства.

Залишитися працювати у звичному режимі — спільне бажання 
й спільна мета більшості педагогів. Одним із ключових шляхів її до-
сягнення було і залишається щеплення від COVID-19. Це запору-
ка не лише роботи закладів освіти в режимі офлайн, а й чи не єди-
ний спосіб убезпечити освітян від важких наслідків коронавірусу.

«Я вкотре закликаю вчителів свідомо й виважено поставитися 
до вакцинації й не зволікати із захистом себе та дітей. Дякую кож-
ному, хто обирає безпеку, хто дбає про свої колективи, колег і всіх 
інших учасників освітнього процесу», — наголосив міністр освіти і 
науки України.

ДЖОН ГЕРБСТ:

ЦИФРА ДНЯ

38 948 
кібератак на державні інформаційні 

ресурси заблокували фахівці 
Держспецзв’язку  
з 8 до 14 вересня

«Коли в РФ зрозуміють, 
що не зможуть 

виграти на Донбасі, 
знайдуть спосіб 

переговорів, щоб 
вивести звідти свої 

війська і зброю».

Пенсіонери старшого 
віку отримуватимуть 
більше

СОЦПОЛІТИКА. Залежно від стажу мінімальні пенсійні виплати 
з жовтня наступного року становитимуть  
від 2500 до 3000 гривень 
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А  Г  Р  О  П  Е  Р  С  П  Е  К  Т  И  В  А  

У Маріуполі напередодні холодної 
пори утеплюють будинки 
з використанням сучасних 
енергозберігаючих технологій та 
модернізують котельні

АКТУАЛЬНО 

Про перешкоду на шляху створення 
фермерських господарств  
«Урядовому кур’єру» розповів 
голова правління Полтавської 
обласної ГО Василь Бурлака

ЦИТАТА ДНЯ

Нащадкам Мавроді вже не пощастить?  
НОРМОТВОРЧІСТЬ. У Верховній Раді зареєстровано доволі радикальний законопроєкт  
щодо боротьби з фінансовими пірамідами

Олег ГРОМОВ,  
«Урядовий кур’єр» 

Законопроєкт про внесен-
ня змін в Закон України 

«Про державне регулювання 
ринків капіталу та організо-
ваних товарних ринків» та в 

інші документи вже встигли 
назвати ефективною зброєю 
в боротьбі з фінансовими пі-
рамідами. «Урядовий кур’єр» 
вирішив розібратися, яки-
ми можуть бути результати 
впровадження запропонова-
них змін, якщо Верховна Ра-

да ухвалить цей законопро-
єкт.

Торік 9 червня рада дирек-
торів Міжнародного валютно-
го фонду (МВФ) затвердила  
Меморандум про економічну і 
фінансову політику за новою 
18-місячною Програмою Stand-

by для України. Виконання йо-
го положень дасть змогу Укра-
їні до кінця дії програми отри-
мати від МВФ 2,9 мільярда до-
ларів, які забезпечать макро-
економічну і фінансову ста-
більність країни. Тому законо-
проєкт спрямовано безпосеред-

ньо на виконання умов МВФ, які 
передбачають підтримку макро-
економічної і фінансової стабіль-
ності. Зокрема охоплюють та-
кі сектори: фіскальну політику; 
монетарну; енергетичну й 
антикорупційну, фінан-
совий сектор. 4
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8Постанова КМУ «Про затвердження 
Порядку тимчасового зупинення 
експорту препаратів крові, вироблених 
із заготовленої на території України 
плазми крові для фракціонування»

ДОКУМЕНТИ 
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оголошення

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

Оголошення про виклик до суду

В провадженні головуючого судді Вищо-
го антикорупційного суду Федорова О. В. перебу-
ває об’єднане кримінальне провадження, внесе-
не до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 32016100000000003 та № 52016000000000370 за 
обвинуваченням Коваля О. Ю., у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5  
ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК України, Кравчен-
ка Р. В., у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4  
ст. 358 КК України, Добриловської О. А., у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2  
ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, Соколова 
Д. Д., у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 
ст. 358 КК України, Прокопця О. В., у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 366 КК України, Левченка В. М., у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15,  
ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

09.08.2021 року ухвалою суду було призначе-
но судовий розгляд в даному кримінальному про-
вадженні та призначено наступні дати судових засі-
дань: 29.09.2021 р. об 11-00 год, 27.10.2021 р. о 14-
00 год, 24.11.2021 р. о 10-00 год, 15.12.2021 р. о 10-
00 год в приміщенні Вищого антикорупційного суду 
за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 41. У зв’язку 
з чим викликається Соколов Дмитро Дмитрович, 18 
липня 1976 року народження, який перебуває за ме-
жами території України, а саме проживає за адре-
сою: місто Калінінград (Російська Федерація), вул.
Кірова, 75, кв.1; зареєстроване місце проживання: 
Одеська обл., Лиманський район, село Фонтанка, ву-
лиця Центральна, будинок 3, корпус 1, квартира 39, 
який обвинувачується у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5  
ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, в судові засідання, які 
відбудуться  29 вересня 2021 року об 11-00 год, 27 
жовтня 2021 року о 14-00 год., 24 листопада 2021 
року о 10-00 год., 15 грудня 2021 року о 10-00 год. 
у приміщенні Вищого антикорупційного суду (міс-
то Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суд-
дя: Федоров О. В., судді: Шкодін Я. В., Задорожна Л. І.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик обвинуваченої
Обвинувачена Алдохіна Марина Миколаївна, 

24.05.1980 р.н., уродженку м. Лисичанськ Луганської об-
ласті, яка зареєстрована за адресою, вул. Пушкіна, буд. 
17, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 29.09.2021 на 11 год. 00 хв. та 
11.10.2021 на 13 год. 30 хв. до Івано-Франківського місь-
кого суду Івано-Франківської області за адресою: м. Іва-
но-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11,2 поверх, 
зал 21, для розгляду кримінального провадження про 
обвинувачення Алдохіної Марини Миколаївни у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 ч. 1 КК України. 

Суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сотніков Іван Васильович, 05.02.1963 

р.н., уродженець смт Трьохізбенка Слов’яносербського р-ну 
Луганської обл., громадянин України, останнє відоме міс-
це проживання: Луганська обл., Новоайдарський р-н, смт 
Трьохізбенка, вул.Булавіна,58 на підставі ст.ст. 134, 135, 297-
5, 323 КПК України Вам необхідно з’явитися 29.09.2021 на 
10 год. 30 хв. та 11.10.2021 на 14 год. 00 хв. до Івано-Фран-
ківського міського суду Івано-Франківської області, за адре-
сою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 
поверх, зал 21, для розгляду кримінального провадження 
про обвинувачення Сотнікова Івана Васильовича у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

Суддя Н. І. Деркач

В провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходяться матеріали кримінального 
провадження, внесеного 22.02.2021 року до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань за № 22021050000000061 
за обвинуваченням Шатова О. В. у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

В якості обвинуваченого викликається Шатов Олек-
сандр Васильович в підготовче судове засідання, яке 
призначено на 13 год. 30 хв. 28 вересня 2021 року та від-
будеться в приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64 (каб. 506). 

Суддя Дубровська Н. М.

 Південно-західне міжобласне територіальне 

відділення Антимонопольного комітету України 

повідомляє, що адміністративною 

колегією Відділення 14.05.2021 року 

розпорядженням №72/38-рп/к розпочато 

розгляд справи №72/35-21 відносно TOB «MЛK 

ТРЕЙД ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної 

особи — 37347893).

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Мірошниченко Дмитро В’ячеславович, 

22.05.1971 р.н.,уродженцю м.Луганськ, 1-й Мікрорайон, 
3/247, останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, 
1-й Мікрорайон, 3/247, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-
5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 29.09.2021 
на 09 год. 30 хв. до Івано-Франківського міського суду 
Івано-Франківської області, за адресою: м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 1 поверх, зал 7, 
для розгляду кримінального провадження про обвинува-
чення Мірошниченка Дмитра В’ячеславовича у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

Головуючий суддя В. В. Тринчук

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Журба Олександр Васильович, 

20.12.1971 р.н., уродженцю м. Ровеньки Луганської 
обл., останнє відоме місце проживання: Луганська обл., 
м. Ровеньки, вул. Ю. Гагаріна, буд. 17, кв. 111 на підста-
ві ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України Вам необхід-
но з’явитися 29.09.2021 на 11 год. 30 хв та 11.10.2021 
на 13 год. 00 хв. до Івано-Франківського міського суду 
Івано-Франківської області, за адресою: м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, 
для розгляду кримінального провадження про обвинува-
чення Журби Олександра Васильовича у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 ч. 1 КК України. 

Суддя Н. І. Деркач

Південним міжобласним територіальним відділен-
ням Антимонопольного комітету України, у зв’язку 
із неможливістю вручення вимоги № 65-02/3401 від 
02.09.2021 про надання інформації ТОВ «Веста Де-
велоп» (вул.  Транспортна, буд. 5/1, м. Одеса, 65039, 
ідентифікаційний код — 39082206) за місцезна-
ходженням та вимоги № 65-02/1713 від 28.04.2021 
про надання інформації щодо розміру доходу ПП  
«ГАРАНТ-БУДСЕРВІС» (вул. Шевченка, буд. 3, м. Із-
маїл, 68600, ідентифікаційний код — 35328381) за 
місцезнаходженням, вказані вимоги розміщено на 
офіційному веб-сайті АМКУ (http://www.amcu.gov.ua).

Розшукуються спадкоємці померлого 
06 березня 2021 року Літуна Віктора 

Федоровича, 20.10.1960 року народження. 
Спадкоємців прохання з’явитися протягом трьох 
тижнів з дня опублікування даного оголошення 

до приватного нотаріуса Кам’янського районного 
нотаріального округу Дніпропетровської області 

Сухопарової Світлани Германівни за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 

вул. Ковалевича, буд. 2, прим. 61, 
тел. 097-080-27-71.

Оголошення про виклик до суду

В провадженні головуючого судді Вищого ан-
тикорупційного суду Федорова О. В.  перебу-
ває  об’єднане кримінальне провадження, внесе-
не до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 32016100000000003 та № 52016000000000370 за 
обвинуваченням Коваля О. Ю., у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5  
ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК України, Кравчен-
ка Р. В., у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4  
ст. 358 КК України, Добриловської О. А., у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2  
ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, Соколова 
Д. Д., у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4  
ст. 358 КК України, Прокопця О. В., у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 366 КК України, Левченка В. М., у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15,  
ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. 

09.08.2021 року ухвалою суду було призначено су-
довий розгляд в даному кримінальному проваджен-
ні та призначено наступні дати судових засідань: 
29.09.2021 р. об 11-00 год., 27.10.2021 р. о 14-00 
год., 24.11.2021 р. о 10-00 год., 15.12.2021 р. о 10-00 
год. в приміщенні Вищого антикорупційного суду за 
адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41. У зв’язку з 
чим викликається Левченко Вадим Миколайович, 04 
червня 1967 року народження, останнє відоме місце 
проживання якого за адресою:65049, м. Одеса, вул.
Обільна,46, який обвинувачується у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15,  
ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191КК України, в судові засідання, 
які відбудуться: 29 вересня 2021 року об 11-00 год., 
27 жовтня 2021 року о 14-00 год., 24 листопада 2021 
року о 10-00 год., 15 грудня 2021 року о 10-00 год. 
у приміщенні Вищого антикорупційного суду (міс-
то Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суд-
дя: Федоров О. В., судді: Шкодін Я. В., Задорожна Л. І.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»

Номери лотів: GL24N020705-GL24N020707, GL31N020708, GL31N020709
Короткий опис активів (майна) в лотах: Легковий автомобіль Skoda Superb Classic 1.8; Спеціалізований вантажний 

фургон HYUNDAI HD78; Легковий автомобіль Volkswagen Transporter Kombi 
(з автомагнітолою); Генератор Р-65Е1 (з причепом); Генератор Р150Е

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціонів)/електронних аукціонів: www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціонів)/електронних аукціонів: 04.10.2021
Час проведення відкритих торгів (аукціо-
нів)/електронних аукціонів

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціонів)/електронних 
аукціонів по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лотів https://www.fg.gov.ua/passport/50383

Фінансова установа: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 
40890026 (надалі — ТОВ «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ»), по-
відомляє, що Рішенням Єдиного учасника ТОВ «ІН-
ТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ» № 21-023 від 09.09.2021 р. вирі-
шено подати до Національного банку України заяву 
про анулювання ліцензії на провадження господар-
ської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів), а 
саме: ліцензії на надання гарантій та поручительств.

В провадженні судді Білоцерківського міськра-
йонного суду Київської області Ларіної О. В. перебу-
ває обвинувальний акт у кримінальному проваджен-
ні відносно Цибуленка Віталія Валерійовича за озна-
ками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за № 12014110000000304 від 01.10.2014 року. 
Розгляд підготовчого судового засідання відбудеть-
ся 21 вересня 2021 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні 
Білоцерківського міськрайонного суду Київської об-
ласті за адресою: Київська область, м. Біла Церква, 
вул. Першотравнева, 4-а.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Ар-
жанцева Ігоря Володимировича як обвинуваченого на 10 
год. 00 хв., 27 вересня 2021 року у справі за обвинувачен-
ням Аржанцева Ігоря Володимировича, 25.06.1962 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення (зло-
чину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції За-
кону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу України»), за адресою: м. Київ,  
вул. Кошиця, 5, каб. 5.

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

Суддя Федосєєв С. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Кусто-
ву Ірину Вікторівну як обвинувачену на 10 год. 10 хв., 27 ве-
ресня 2021 року у справі за обвинуваченням Кустової Іри-
ни Віктровни, 05.10.1962 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України»), за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

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

Суддя Федосєєв С. В.

Дніпровський районний суд міста Києва 

викликає Гаврилюка Ігоря Івановича як об-

винуваченого на 11 год. 00 хв. 27 вересня 

2021 року у справі за обвинуваченням Гав-

рилюка Ігоря Івановича, 01.05.1967 року на-

родження, у вчиненні кримінального пра-

вопорушення (злочину), передбаченого ч. 1  

ст. 111 КК України, за адресою: м. Київ, вул. 

Кошиця, 5, каб. 105.

Суддя Марія Сазонова

Дніпровський районний суд міста Киє-

ва викликає Манієва Віталія Вікторовича як 

обвинуваченого на 10 год. 00 хв. 28 вересня 

2021 року у справі за обвинуваченням Міна-

єва Віталія Вікторовича, 27.12.1973 року на-

родження, у вчиненні кримінального пра-

вопорушення (злочину), передбаченого ч. 5  

ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, за адресою:  

м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 105. 

Суддя Марія Сазонова

Святошинський районний суд міста Києва викликає в якості обви-
нуваченого Сокола Віктора Степановича, 18.10.1961 року народження, 
для розгляду кримінального провадження, внесеного 11.11.2016 р. до 
ЄРДР за № 42016000000003326 відносно Сокола Віктора Степанови-
ча, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, та повідомляє, що судовий розгляд відбудеться 27.09.2021 р. 
об 11:00 год. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Суддя Ясельський А. М.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ну Альошину Світлану Михайлівну для розгляду кримінального прова-
дження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, 
внесеного до ЄРДР за № 42016000000004018 відносно Альошиної Світ-
лани Михайлівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що судове засідання відбудеться 
27.09.2021 р. о 12 год. 30 хв. в приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Суддя Бандура І. С.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Ільїна Едуарда Миколайовича, 
04.05.1968 р.н. (який зареєстрований за адресою: Луганська обл., м. Стаханов, 
вул. Юних Ленінців, 5 - А, кв. 94, проживав у м. Києві по вул. Лятошинського, 8, 
кв. 43), обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, у судове засідання, призначене на 23 вересня 
2021 року о 14 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що посвід-
чує особу.

Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в приміщенні Дар-
ницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

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

Суддя П. Л. Коляденко 

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обви-
нуваченої Соколову Ірину Олександрівну для розгляду кримінального 
провадження з дозволом на здійснення спеціального судового прова-
дження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000004015 відносно Соко-
лової Ірини Олександрівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що судове засідання від-
будеться 27.09.2021 р. об 11 год. 30 хв. в приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Кола-
са, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Бандура І. С.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Овді-
єнка Олександра Дмитровича, що обвинувачується у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 27.09.2021 о 12:00 год., в приміщенні Оболонсько-
го районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 
2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 
відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера 

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Тимошенко Катери-
ну Григорівну, 06.05.1967 року народження (останнє відоме місце про-
живання: вул. Балаклавська, 119, кв. 83, м. Сімферополь, АР Крим), яка 
обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання у кримі-
нальному провадженні №42016000000002767, яке відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, 
зал № 34 о 16 годині 27 вересня 2021 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту публікації даного 
оголошення обвинувачений вважається таким, що належним чином по-
відомлений про місце і час судового засідання. У разі неявки обвинува-
ченого розгляд кримінального провадження може бути здійснений в 
порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Єсауленко М. В.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +9  +14 +12  +17 Черкаська +9  +14 +13  +18
Житомирська +9  +14 +12  +17 Кіровоградська +9  +14 +14  +19
Чернігівська +9  +14 +11  +16 Полтавська +8  +13 +12  +17
Сумська +8  +13 +11  +16 Дніпропетровська +8  +13 +14  +19
Закарпатська +8  +13 +15  +20 Одеська +13  +18 +20  +25
Рівненська +8  +13 +11  +16 Миколаївська +12  +17 +18  +23
Львівська +8  +13 +13  +18 Херсонська +12  +17 +18  +23
Івано-Франківська +8  +13 +14  +19 Запорізька +10  +15 +17  +22
Волинська +7  +12 +11  +16 Харківська +8  +13 +15  +20
Хмельницька +9  +14 +15  +20 Донецька +9  +14 +18  +23
Чернівецька +9  +14 +15  +20 Луганська +7  +12 +18  +23
Тернопільська +8  +13 +12  +17 Крим +10  +15 +19  +24
Вінницька +9  +14 +15  +20 Київ +12  +14 +15  +17

Укргiдрометцентр

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Литвинов Борис Олексійович, проживаючий за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Островського, буд. 18, кв. 77 та м. Донецьк, вул. 
Первомайська, буд. 7, відповідно до вимог ст.ст. 113, 133, 135 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 27.09.2021, 28.09.2021 та 29.09.2021 
о 15 год. 00 хв. до Офісу Генерального прокурора за адресою:  
м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1411Б, ном. тел. (067)250-00-02 для 
допиту та проведення інших процесуальних дій у межах кримінального 
провадження № 22014000000000261 за підозрою Вас у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України.

 
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затри-

мання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження 
свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) об-
ставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або 
інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання про-
тягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяж-
ка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лі-
куванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити 
цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких 
осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання 
повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлю-
ють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивіль-

ний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюєть-
ся провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку ви-
кликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився 
без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбут-
тя, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку не-
прибуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів прожит-
кового мінімуму для працездатних осіб - у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підо-
зрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідаль-
ність, встановлену законом.

{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII 
від 23.02.2014}

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий ви-
клик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини 
більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у 
міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимча-
сово окупованій території України, території держави, визнаної Верхо-
вною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розслідування чи спеціального судового 
провадження.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора  
О. Клещенко

ВАТ «Житомирський завод «Автозапчастина» просить звернутися 
колишніх працівників ВАТ «ЖЗ «Автозапчастина», які мають заборго-
ваність по заробітній платі. Звертатися до ліквідатора ВАТ «ЖЗ «Ав-
тозапчастина» за адресою: м. Житомир, бульвар Новий ,7, оф.1.39.

Приватний нотаріус Бака О. В. (Дніпропетровська область, 

м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35, 0675672224) запрошує 

спадкоємців померлого 16 липня 2021 року Лесіка Луки Нестеровича.

Втрачений диплом серії КВ № 16782446 від 28.06.2001 р., 

ОКР «магістр» за кваліфікацією «викладач географії, вчитель біології 

та екології» на прізвище Запухляк Наталія Ігорівна, виданий Національним 

педагогічним університетом ім. М. Драгоманова, вважати недійсним.

Після смерті Самотескула Віктора Івановича, 1938 р. н., померлого 
12.02.2021 р., відкрито спадкову справу №49/2021. Можливі спадкоємці 
запрошуються до приватного нотаріуса Залізко В. М. за адресою: м. Харків, 
проспект Московський, буд. 196/1, оф. 1, протягом місяця від публікації.

Чернівецький апеляційний суд викликає у судове засідання Заходякіна 
Олега Володимировича, 24.11.1978 року народження, уродженця та зареє-
строваного за адресою: м. Дружківка Краматорського району Донецьке об-
ласті, пров. Ялтинський, 9, у судове засідання на 10 год. 00 хв. 28 вересня 
2021 року, як обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, за апеляційною скаргою захисни-
ка Мазура О. Л. на вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці від 
02 липня 2021 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Чернівецького апеляційного 
суду за адресою: м. Чернівці, вул. Емінеску, 4.

З моменту опублікування повістки про виклик у судове зас цання в засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обви-
нувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя В. Я. Марчак

Національний банк України відповідно до статті 77 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність» повідомляє, що Правління Націо-
нального банку України 09 вересня 2021 року ухвалило рішення про 
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ 
КАПІТАЛ» за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 
Повний текст рішення оприлюднено на сторінках офіційного інтернет-
представництва Національного банку України з урахуванням вимог За-
кону України «Про захист персональних даних».

ПОВІСТКА 
про виклик Голощапова С. М.

Голощапов Сергій Миколайович, 12.10.1977 р.н., останнє відоме 
місце реєстрації та проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. 
Урожайна, буд. 49, кв. 4, на підставі ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 20.09.2021 у період часу з 09:00 до 14:00 
до службового кабінету № 10 слідчого відділу 2 управління (з дисло-
кацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служ-
би безпеки України в Донецькій та Луганській областях, до старшо-
го слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у  
м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби без-
пеки України в Донецькій та Луганській областях майора юстиції Фе-
сенка Станіслава Сергійовича, за адресою: Донецька область, м. Ма-
ріуполь, вул. Морських Десантників, буд. 20 (тел.: +380629587452), 
для вручення повідомлення про підозру у кримінальному провадженні  
№ 22019050000000113, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 23.05.2019, за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 24, 27, 30 вересня 2021 року в 
період часу з 09:00 до 18:00 для допиту як підозрюваного та проведен-
ня інших процесуальних дій.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчо-
го без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК Украї-
ни, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Литовченко Олександр Леонідович, 08.11.1976 р. н., уродженець 
м. Первомайськ Луганської області, зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, м. Лисичанськ, вул. Червона, 73, — на підставі ст.ст. 
133, 135, 2975 КПК України, Вам необхідно з’явитись 22.09.2021, 
23.09.2021 та 24.09.2021 о 10 годині до УСБУ у Хмельницькій області: 
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19 до слідчого в ОВС Топільчу-
ка А. А., р. т. (0382) 69-85-38, 65-72-73, для участі у слідчих, процесу-
альних діях та для виконання вимог ст. 290 КПК України – ознайомлен-
ня з матеріалами кримінального провадження №22020240000000006 
від 21.02.2020, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 447  КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р. н.,

відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 
30 вересня 2021 року о 15 год. 00 хв. до слідчого судді Печерського ра-
йонного суду м. Києва Ільєвої Т. Г., за адресою: м. Київ, вул. Володимир-
ська, 15, зал судових засідань 314, для участі як підозрюваного у розгля-
ді клопотання слідчого слідчої групи — слідчого першого відділу Управ-
ління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протеста-
ми у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань Єрохіна Ігоря Ана-
толійовича про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вар-
тою підозрюваному Януковичу Віктору Федоровичу, 09.07.1950 р. н., у кри-
мінальному провадженні №62021000000000279 від 09.04.2021 (справа  
№ 757/44186/21-к).

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138  
КПК України: 

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-

шення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха 

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслі-

док відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку 

з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити 
цей заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або сер-
йозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на 

виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 

прибути до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний 

відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється прова-
дження який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокре-
ма, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або озна-
йомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин 
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається 
грошове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заро-
бітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; — від 
0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на 
виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюва-
ного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідаль-
ність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більше 
як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває поза межами 
України, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня чи спеціального судового провадження.

Розшук спадкоємців Лимар Олександра Михайловича. Після смерті Лимар 

Олександра Михайловича, 19.02.1983 року народження, який помер 03.03.2021 

року, заведено спадкову справу 548п/2021. Усіх спадкоємців, кредиторів тощо, 

прохання звернутись за адресою: місто Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26.

До уваги 
товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛД ГРУП» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 40246285) і товариство 
з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ-16» (ідентифікаційний код юридичної особи 40572567)
За результатами розгляду справи № 102/60/112-рп/к. 19 про вчи-

нення товариством з обмеженою відповідальністю «ВЛД ГРУП»  
(пр. Московський, буд. 259, м. Харків, Харківська обл., 61044, іденти-
фікаційний код юридичної особи 40246285) та товариством з обме-
женою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ-16» 
(пр. Гагаріна, буд. 43, м. Харків, Харківська обл., 61001, ідентифікацій-
ний код юридичної особи 40572567) порушень, передбачених пунктом 
4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про за-
хист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених 
дій, які стосуються спотворення результатів торгів, Антимонопольним 
комітетом України прийнято рішення від 15 липня 2021 року № 74-р/тк.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-
сайті Антимонопольного комітету України (http:// amcu.gov. uа) в роз-
ділі «Законодавство» — «Рішення АМКУ».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої 
статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Приватний нотаріус Волноваського районного нотаріального окру-
гу Донецької області Гуков О. В. повідомляє про відкриття спадкової 
справи після померлої 15 лютого 2016 року — Стукало Лесі Володи-
мирівни, 30 червня 1968 року народження, яка зареєстрована та про-
живала на день смерті за адресою: Донецька область, Великоновосіл-
ківський район, с. Новопетриківка, вулиця Центральна, будинок 237.

Сповіщаю спадкоємця першої черги Стукала Миколу Вікторовича 
(син) в строк до 13 жовтня 2021 року звернутися до приватного нота-
ріуса Великоновосілківського районного нотаріального округу Доне-
цької області Гукова О. В. за адресою: 85500, Україна, Донецька об-
ласть, Великоновосілківський район, смт Велика Новосілка, вул. Пуш-
кіна, буд. 32, електронна пошта — av_84@ukr.net. або зателефонувати 
за номером +380509281206.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО,  
відносно якого здійснювалось спеціальне досудове розслідування

Обвинувачений Вакал Максим Анатолійович, 09.09.1984 року народжен-
ня, уродженець м. Суми, громадянин України, останнє відоме місце проживан-
ня: м. Суми, вул. Газети «Правда» (Бельгійська), буд. 23, кв. 16, Вам необхідно 
з’явитися 27.09.2021 року о 10:00 год., 11.10.2021 року о 10:00 год., 21.10.2021 
року о 10:00 год. до Зарічного районного суду м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. 
508, 5 пов. для проведення підготовчого судового засідання у складі головую-
чого судді Сорока М. Р. відносно Вакал Максима Анатолійовича за ч.ч. 2, 3, 4, 5 
ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України.

Явка до суду Вакал М. А. обов’язкова. У разі неявки Вакал М. А. до суду, з мо-
менту опублікування повістки про виклик, останній вважається належним чи-
ном ознайомлений з її змістом, а кримінальне провадження буде розглянуто без 
участі обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
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