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Міністр енергетики про те, що до 2035 року Україна 
може увійти у топ-5 країн континенту з найбільшою 
часткою чистої енергії

МОЗ переглядає підхід 
до вакцинації

АКТУАЛЬНО. На 23 вересня принаймні однією дозою від 
COVID-19 вакциновано 80% медиків і 62% освітян, повідомив 
заступник міністра охорони здоров’я, головний державний са-
нітарний лікар Ігор Кузін.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, він додав, що темпи вак-
цинації у країні за останні кілька тижнів трохи просіли. Поточ-
ний рівень вакцинації в середньому становить 107 тисяч ще-
плень за добу. Однак нині темпи нарощуються: за останній 
тиждень +22% до вакцинації першою дозою. Відновлення тем-
пів зростання вакцинації очікується у вересні-жовтні.

Ігор Кузін зазначив, що наступного тижня запланова-
но затвердити перелік професій, для яких вакцинація бу-
де обов’язковою. МОЗ за дорученням уряду розробляє пере-
лік професій, виробництв та організацій, працівники яких під-
лягатимуть обов’язковим профілактичним щепленням від 
COVID-19. У нього внесуть працівників закладів освіти, цен-
тральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підроз-
ділів, а також працівників місцевих держадміністрацій. 

ГЕРМАН ГАЛУЩЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

1,7%
становило, за повідомленням 

Міністерства економіки, зростання 
промислового виробництва за 

підсумком січня — серпня 2021 р. 

«Посилення енергетичної 
безпеки та ефективне 

подолання зміни клімату 
— спільні цілі для 

України та Європи».

Українців забезпечать 
субсидіями на 100% 

ГОДИНА ЗАПИТАНЬ ДО УРЯДУ. Усі регіони технічно на 90% 
готові до опалювального сезону, який пройде  
без форс-мажорів
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Триває підготовка до локалізації 
виробництва вакцин: на 
харківському майданчику 
збираються випускати  CoronaVac 
у шприцах

НА ЧАСІ 

«Урядовий кур’єр» аналізує, наскільки 
організатори й місцева влада 
Закарпаття  змогли скористатися 
тим сприятливим становищем, яке 
склалося під час  туристичного сезону 

ЦИТАТА ДНЯ

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

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

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

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

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .

для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2022 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 40 грн . . . . . . . . . . . . 70 грн

на 3 місяці . . . . . . . 120 грн . . . . . . . . . . 210 грн

на 6 місяці . . . . . . . 240 грн . . . . . . . . . . 420 грн

на 12 місяців . . . . 480 грн . . . . . . . . . . 840 грн

Розпочалася 
передплата 

на II півріччя
2022 ріку.

Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ «Укрпошта» 
www.ukrposhta.ua
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України №993 «Про 
затвердження алфавіту 
кримськотатарської мови на 
основі латинської графіки»

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що понад 85% громадян отримали перепризна чення субсидій автома тично
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ДОКУМЕНТИ

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального досудового  

розслідування стосовно підозрюваного Касицького Ю.М.
Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 21.09.2021 надано дозвіл на 

здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22021050000000172 
від 18.08.2021 стосовно Касицького Юрія Миколайовича, 30.06.1971 р.н., громадянина України, останнє ві-
доме місце реєстрації та проживання: Донецька область, м. Шахтарськ, мікрорайон Журавлівка, буд. 31,  
кв. 56, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Касицького Ю.М.

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Касицький Юрій Миколайович, 30.06.1971 р.н., громадянин України, останнє відоме місце 

реєстрації та проживання: Донецька область, м. Шахтарськ, мікрорайон Журавлівка, буд. 31, кв. 56, у від-
повідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 29.09.2021 о 10:00 до службово-
го кабінету № 10 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в 
Донецькій та Луганській областях, до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокаці-
єю у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора юстиції Фесенка 
Станіслава Сергійовича, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд. 20 
(тел.: +380629587452), для повідомлення про завершення досудового розслідування, відкриття й ознайом-
лення з матеріалами досудового розслідування, а також вручення обвинувального акту та реєстру матері-
алів досудового розслідування у кримінальному провадженні №22021050000000172, внесеному до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань 18.08.2021, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 2 ст. 110 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 23.09.2021 надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного Стаховича Сергія Сергійовича, 
21.09.1983 року народження, зареєстрованого за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Вовче, 
вул. Світла, буд.15, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3, 
ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного

Стахович Сергій Сергійович, 21.09.1983 року народження, громадянин України, який зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Вовче, вул. Світла, буд.15, у відповідності до  
ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися в період часу з 09 год. 00 хв. до 17 год. 
00 хв. 29.09.2021, 30.09.2021 до кабінету № 6 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріу-
поль Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого слідчого відділу Бутенка 
Тараса Андрійовича (номер телефону +380665183212), за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 
Морських Десантників, буд. 20, для  повідомлення Вам про завершення досудового розслідування, від-
криття та ознайомлення із матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України, вручен-
ня Вам обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 291 КПК Украї-
ни, у кримінальному провадженні №42021050000000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань 21.01.2021, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч.1 ст.258-3, ч. 2 ст. 260, ч.2 ст. 110 та ч. 1 ст. 438 КК України.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК України на-
стає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 вересня 2021 р. № 993 
Київ

Про затвердження алфавіту кримськотатарської 
мови на основі латинської графіки

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій та Меджлісу кримськотатарського народу стосовно за-
твердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки, 
що додається.

2. Міністерству освіти і науки, Міністерству культури та інформаційної полі-
тики, Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом 
із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади за 
участю органів місцевого самоврядування, Меджлісу кримськотатарського на-
роду вжити заходів до:

переведення освітнього процесу, що здійснюється кримськотатарською мо-
вою, в тому числі підручників, методичних матеріалів тощо, на алфавіт крим-
ськотатарської мови на основі латинської графіки до 1 вересня 2025 р.;

стимулювання застосування алфавіту кримськотатарської мови на основі 
латинської графіки в інших сферах функціонування мови.

3. Міністерству культури та інформаційної політики, Міністерству з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерству закордонних справ 
забезпечити всебічне інформування про алфавіт кримськотатарської мови на 
основі латинської графіки громадян України, у тому числі тих, які проживають 
на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, Автоном-
ної Республіки Крим та м. Севастополя, а також міжнародних партнерів Укра-
їни, зокрема у контексті проголошеного Генеральною Асамблеєю Організації 
Об’єднаних Націй на 2022—2032 роки Міжнародного десятиліття мов корін-
них народів та на майданчику Постійного форуму Організації Об’єднаних Націй 
з питань корінних народів.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 22 вересня 2021 р. № 993

АЛФАВІТ 
кримськотатарської мови на основі латинської графіки

Літера Назва Міжнародний фонетичний алфавіт
A a a [a]
B b be [b]
C c ce [dʒ]
Çç çe [t∫]
D d de [d]
E e e [ε]
F f fe [f]
G g ge [g]
Ǧ ğ ğ¹ [ʁ]
H h he [h]
İ i i [i]
I ¹ ¹ [Ɯ]
J j je [ʒ]
K k ke [k]
L l le [l]

M m me [m]
N n ne [n]
Ñ ñ ñe [ɧ]
O o o [o]
Ö ö ö [∅]
P p pe [p]
Q q q¹ [q]
R r re [r]
S s se [s]
Ş ş şe [∫]
T t te [t]
U u u [u]
Ű ü ü [y]
V v ve [v]
Y y ye [j]
Z z ze [z]

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 вересня 2021 р. № 997 
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету 
Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3  

і від 18 вересня 2019 р. № 856
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 

«Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність орга-
нів виконавчої влади» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 2, ст. 57; 2019 р.,  
№ 49, ст. 1665; 2020 р., № 19, ст. 741, № 79, ст. 2561) і від 18 вересня 2019 р.  
№ 856 «Питання Міністерства цифрової трансформації» (Офіційний вісник 
України, 2019 р., № 80, ст. 2736; 2020 р., № 55, ст. 1714, № 77, ст. 2457; 2021 р., 
№ 13, ст. 538) зміни, що додаються.

2. Міністерству цифрової трансформації протягом шести місяців з дня на-
брання чинності цією постановою затвердити вимоги до дизайну та порядок 
погодження проектів дизайну офіційних веб-сайтів (веб-порталів) органів ви-

конавчої влади та офіційних веб-ресурсів, що пов’язані з діяльністю органів ви-
конавчої влади, та Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України, які застосо-
вуватимуться до таких веб-сайтів у разі їх створення або модернізації після на-
брання чинності такими вимогами та порядком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 постановою Кабінету Міністрів України  
від 22 вересня 2021 р. № 997

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  
від 4 січня 2002 р. № 3 і від 18 вересня 2019 р. № 856

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3: 
1) у підпункті 1 пункту 4:
абзац третій викласти в такій редакції:
«затвердження вимог до дизайну та порядку погодження проектів дизай-

ну офіційних веб-сайтів (веб-порталів) органів виконавчої влади та офіційних 
веб-ресурсів, що пов’язані з діяльністю органів виконавчої влади, та Єдино-
го веб-порталу;»;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:
«погодження проекту дизайну у разі створення (модернізації) офіційного 

веб-сайту (веб-порталу) органу виконавчої влади та офіційного веб-ресурсу, 
що пов’язаний з діяльністю органу виконавчої влади, та Єдиного веб-порталу;»;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним 

органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити:

1) належне інформаційне наповнення та функціонування Єдиного веб-порталу, 
офіційних веб-сайтів (веб-порталів) органів виконавчої влади та офіційних веб-
ресурсів, що пов’язані з діяльністю органів виконавчої влади, і дотримання вимог, 
визначених цією постановою, під час створення (модернізації) офіційних веб-сайтів 
(веб-порталів) органів виконавчої влади та офіційних веб-ресурсів, що пов’язані з 
діяльністю органів виконавчої влади, в межах видатків, передбачених у держав-
ному бюджеті для функціонування відповідних органів, Національної програми ін-
форматизації та інших джерел, не заборонених законодавством;

2) надсилання проектів дизайну офіційних веб-сайтів (веб-порталів) органів 
виконавчої влади та офіційних веб-ресурсів, що пов’язані з діяльністю органів 
виконавчої влади, та Єдиного веб-порталу у разі їх створення (модернізації) на 
погодження до Мінцифри у визначеному ним порядку.»;

3) у Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність ор-
ганів виконавчої влади, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 7:
абзац другий замінити абзацами такого змісту:
«Офіційний веб-сайт (веб-портал) повинен відповідати:
вимогам, установленим згідно з додатком;
вимогам до дизайну офіційних веб-сайтів (веб-порталів) органів виконавчої 

влади та офіційних веб-ресурсів, що пов’язані з діяльністю органів виконавчої 
влади, та Єдиного веб-порталу, затвердженим Мінцифри.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим;
у додатку до Порядку:
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Проект дизайну офіційного веб-сайту погоджується з Мінцифри.»;
у пункті 5:
підпункти 5 та 11 виключити;
підпункт 14 викласти в такій редакції:
«14) верхня частина офіційного веб-сайту — це частина веб-сайту (веб-

сторінки), яка, як правило, не змінюється під час перегляду інших його сторі-
нок та містить основну інформацію про нього.»;

назву розділу «Дизайн-код офіційного веб-сайту» виключити;
пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Офіційний веб-сайт повинен відповідати таким вимогам:
1) верхня частина офіційного веб-сайту повинна містити:
графічний елемент інтерфейсу із надписом «Дія», який містить посилання 

на Єдиний державний вебпортал електронних послуг;
найменування органу виконавчої влади або назву офіційного веб-сайту;
зміст офіційного веб-сайту (елемент інтерфейсу) повинен містити не більш 

як вісім пунктів (гіперпосилання на розділи офіційного веб-сайту), кожен з яких 
може мати підпункти;

2) всі веб-сторінки офіційного веб-сайту повинні містити компонент наві-
гаційного ланцюга, який горизонтально розміщується під верхньою частиною 
веб-сайту і вказує на розміщення активної веб-сторінки в структурі офіційно-
го веб-сайту та містить гіперпосилання на веб-сторінки з верхніх рівнів ієрархії 
структури офіційного веб-сайту;

3) текст повинен мати коефіцієнт контрастності не менше 4,5:1 відносно фону;
4) винятком є:
текст, викладений шрифтом, розмір якого більший 16 кеглів, може мати ко-

ефіцієнт контрастності 3:1.
Не вимагають дотримання коефіцієнта контрастності:
текст статичних елементів користувацького інтерфейсу (елементи, які пе-

ребувають в незмінному стані та не передбачають взаємодії із користувачем);
декоративний текст (текст, який є елементом декоративного оформлення 

веб-сайту);
інший текст, що передбачає викладення інформації, безпосередньо не 

пов’язаної із метою створення веб-сайту.
Вимоги щодо мінімальних показників контрастності не застосовуються до 

логотипу.»;
у підпункті 1 пункту 7 цифру «4» замінити цифрою «7»;
у пункті 8 цифри і слова «1170 пікселів, яка у разі потреби може бути збіль-

шена» замінити цифрами і словами «1680 пікселів. Якщо роздільна здатність 
пристрою більша, то до веб-сторінки додаються поля»;

пункт 11 викласти в такій редакції: 
«11. Сітка побудована з базових 8-піксельних модулів. Таким чином, роз-

міри елементів і відступів необхідно робити кратними 8: 16, 24, 32, 40, 48.»;
абзац другий пункту 12 виключити; 
пункт 17 виключити;

ПОВІДОМЛЕННЯ
про перегляд рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі 

від 23.04.2021 № СП-491/2021/4411-03
«Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну проводів

незалежно від країни походження та експорту»
Відповідно до частини дванадцятої статті 16 Закону України «Про застосу-

вання спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча 
комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула вимогу Міністерства 
цифрової трансформації України про перегляд рішення Комісії від 23.04.2021 
№ СП-491/2021/4411-03.

3а результатами розгляду Комісія розпочала перегляд рішення від 23.04.2021 
№ СП-491/2021/4411-03. Проведення перегляду доручено Мінекономіки.

У разі якщо перегляд стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, 
до 30.09.2021 повідомити Мінекономіки про свою заінтересованість та подати 
письмово викладені коментарі та інформацію стосовно перегляду.

Інформація, що подається до Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, 
а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація врахо-
вується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, 
установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготу-
вати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 24.09.2021 № СП-508/2021/4411-03 набирає чинності з 
дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-43*3854, (044) 596-68-04*3858; 
e-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Для офіційної реєстрації документів: адреса Мінекономіки: вул. М. Грушев-
ського, 12/2, м. Київ, 01008; е-mail: meconomy@me.gov.ua.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 200-47-53.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

пункт 21 після слів «короткий текстовий опис та» доповнити словами «у ра-
зі необхідності/можливості»;

абзац другий пункту 26 виключити;
абзац перший пункту 37 після слів «кольором та підкресленням» доповнити 

словами «під час наведення на нього курсором»;
пункт 43 виключити.
2. У пункті 4 Положення про Міністерство цифрової трансформації України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. 
№ 856:

1) абзац дев’ятий підпункту 3 виключити; 
2) підпункт 21 доповнити абзацом такого змісту:
«вимоги до дизайну та порядок погодження проектів дизайну офіційних веб-

сайтів (веб-порталів) органів виконавчої влади та офіційних веб-ресурсів, що 
пов’язані з діяльністю органів виконавчої влади, та Єдиного веб-порталу Кабі-
нету Міністрів України;»;

3) доповнити пункт підпунктом 212 такого змісту:
«212) погоджує проекти дизайну офіційних веб-сайтів (веб-порталів) орга-

нів виконавчої влади та офіційних  веб-ресурсів, що пов’язані з діяльністю ор-
ганів виконавчої влади, та Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України;».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 вересня 2021 р. № 1010 
Київ

Про внесення зміни в додаток 1  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 5 квітня 2014 р. № 85
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 

2014 р. № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників 
апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших 
державних органів» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р.,  
№ 86, ст. 2882; 2020 р., № 91, ст. 2930), замінивши позицію
«ДПС 1400 1400 23446 23446»

такою позицією:
«ДПС 1629 1629 23217 23217».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 вересня 2021 р. № 992 
Київ

Про затвердження Угоди між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Республіки 
Перу про скасування візових вимог для 

короткострокового перебування
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Пе-

ру про скасування візових вимог для короткострокового перебування, вчинену 
15 липня 2021 р. у м. Києві.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»
АТ «УКРСИББАНК» повідомляє про внесення змін до:
Правил (договірних умов) розміщення вкладів фізичних осіб АТ «УКРСИББАНК», які розміщені для ознайомлення на 

сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Голос 
України» №68 (4808)  від 01.04.2010 з усіма наступними змінами та доповненнями

ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЮРИ-
ДИЧНИХ ОСІБ, ОСІБ, ЩО ПРОВАДЯТЬ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ПРЕДСТАВНИЦТВ — КЛІЄНТІВ АТ «УКРСИБ-
БАНК, які розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях уста
нов Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» №102 від 01.06.2018 р. , з усіма наступними змінами та доповнен
нями,

ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ, ВИКОРИСТАННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
У НАЦІОНАЛЬНІЙ І ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТАХ  В АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) — які розміщені для ознайомлення на сайті  
www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий 
кур’єр» № 116(4366) від 20.06.2008 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, 

ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ АТ «УКРСИББАНК» З МОЖЛИВІСТЮ ВІД-
КРИТТЯ ТА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВИХ (ПОТОЧНИХ) РАХУНКІВ (зі змінами) — опублікова-
них в газеті «Урядовий кур’єр » №105 від 08.06.2017 з усіма наступними змінами та доповненнями

ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ТА ЕМІСІЇ КОРПОРАТИВ-
НИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК КЛІЄНТАМ АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами)  опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №133 від 
27.07.2012 з усіма наступними змінами та доповненнями

а саме:
Змінити у тексті вищенаведених Правил визначення Терміну «Вклад відповідно до законодавства України», виклавши 

його у наступній редакції:
«Вклад» відповідно до законодавства — кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній 

валюті, які залучені Банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (де-
позиту), банківського рахунку включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

Крім того, у ПРАВИЛАХ (ДОГОВІРНИХ УМОВАХ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ТА ЕМІ-
СІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК КЛІЄНТАМ АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) — опублікованих в газеті «Урядо
вий кур’єр» №133 від 27.07.2012 з усіма наступними змінами та доповненнями — внести ще додатково наступні зміни:

 Пункт 4.3.2.5. видалити,
 Пункт 4.3.2.6 відповідно вважати пунтком 4.3.2.5. Абзац другий цього пункту 4.3.2.5 видалити
Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а саме: 25.09.2021 р.  

Датою початку дії змін до Правил є 25.09.2021 р.
Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» —
Начальник Юридичного департаменту                Полянчук О.В.

Слідчим відділом Сватівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції  в Лу
ганській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до ЄРДР 
№ 22017230000000010 від 23.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260 
та ч. 2 ст. 110 КК України. 

20 вересня 2021 року відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України слідчим за погодженням з проку
рором було повідомлено про підозру Максимець Ігоря Семеновича, 20.02.1969 р.н., українця, зареєстрова
ного та проживаючого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совнаркомовська, буд. 7.

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України повідомляю, що Максимець Ігорю Семеновичу необхід
но з’явитися 29, 30  вересня 2021 року  та 1 жовтня 2021 року о 09 годині до Слідчого відділу Сватівсько
го районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції  в Луганській області за адресою: 
Луганська область, м.Сватове, вул. Державна, 11 (засоби зв’язку тел. (06471) 31905, електронна адреса  
r28@lg.npu.gov.ua), до слідчого СВ Сватівського РВП ГУНП в Луганській області Крикунова Артема Сергійо
вича, для участі в проведенні допиту в якості  підозрюваного та проведенні інших процесуальних дій у кримі
нальному провадженні № 22017230000000010 від 23.03.2017. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК РЯЗАНОВА О.М. 
 Громадянин України Рязанов Олексій Миколайович, 06.08.1965 року народження, уродженець м. Тамбов 

Російської Федерації, зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Островського, буд. 41, кв. 
74, на підставі ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитись в період часу з 12 год.00 хв. до 15 
год. 00 хв. 29.09.2021 та 30.09.2021 до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Доне
цької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого Гордійчука Миколи Володимировича 
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд.20, кабінет №3,  для вручення 
Вам письмового повідомлення про підозру, допиту Вас як підозрюваного та проведення інших слідчих (про
цесуальних) дій  за Вашою участю у  кримінальному провадженні №22019050000000148, внесеному до Єди
ного реєстру досудових розслідувань 11.07.2019 за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 2583 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 29 та 30 вересня 2021 року в період часу з 09:00 до 18:00 для допиту 
Вас в якості підозрюваного та проведення інших слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю у криміналь
ному провадженні №22019050000000148 від 11.07.2019.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановления слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального  

досудового розслідування стосовно підозрюваного Галкіна О.Є.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.09.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального до

судового розслідування у кримінальному провадженні №22016260000000035 від 19.09.2016 стосовно Галкіна Оле
га Євгеновича, 16.08.1978 року народження, громадянина України, українця, останнє відоме місце реєстрації та про
живання: м. Дружківка Донецької області, вул. Чапаєва, 54, кв. 21, підозрюваного у вчиненні злочину, передбачено
го ч. 1 ст. 2583 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного

Підозрюваному Галкіну Олегу Євгеновичу, 16.08.1978 року народження, зареєстрованому за адресою: м. Друж
ківка Донецької області, вул. Чапаєва, 54, кв. 21, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 28 ве
ресня 2021 року на 10 год. 00 хв. в кабінет № 258 слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій обл. за адресою: м. Чернівці,  
вул. Шевченка, 1а, до старшого слідчого в ОВС Гризунова Геннадія Володимировича, р.т. (0372)595440, для повідо
млення про завершення досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового розсліду
вання, а також вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному про
вадженні № 22021260000000035 від 22.09.2021, виділеному з кримінального провадження №22016260000000035. 
Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 24.09.2021 надано дозвіл на здійснен
ня спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного Пашкова Ігоря Валентиновича, 24.02.1968 року 
народження, громадянина України, зареєстрованого за адресою: м. Донецьк, вул. Електромеханічна, 57, який підо
зрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583, ч.2 ст.110 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного

Підозрюваний Пашков Ігор Валентинович, 24.02.1968 року народження, громадянин України, який зареєстрова
ний за адресою: м. Донецьк, вул. Електромеханічна, 57, у відповідності до ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 29.09.2021 з 09:00 до 18:00 год., 30.09.2021 об 11:00 год. до кабінету № 11 слідчого відділу 2 
управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до стар
шого слідчого в ОВСкриміналіста слідчого відділу Челах Юлії Олександрівни (номер телефону +380629525394), за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд. 20, для повідомлення Вам про завер
шення досудового розслідування, відкриття та ознайомлення із матеріалами досудового розслідування в порядку 
ст. 290 КПК України, вручення Вам обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку 
ст. 291 КПК України, у кримінальному провадженні № 22019050000000267, внесеному до ЄРДР 13.12.2019, в яко
му Ви є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583, ч.2 ст.110 КК України.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК України, настає від
повідальність, передбачена ст. 139 КПК України.

Відкриті спадкові справи після смерті:
09.06.2021 р. Рудень Надії Степанівни, 1949 р.н.;
28.08.2021 р. Авраменко Надії Петрівни, 1934 р.н.;
18.07.2021 р. Шестакова Анатолія Васильовича, 1929 р.н.;
07.03.2021 р. Гемай Івана Панасовича, 1943 р.н.;
07.08.2021 р. Тригуб Ірини Олександрівни, 1965 р.н.;
≈30.01.2021 р. Шалашникова Ігоря Леонідовича, 1979 р.н.
Спадкоємцям та кредиторам необхідно звернутися до робочого міс

ця приватного нотаріуса міського нотаріального округу Л.Г. Долгопо
лової, вул. Калинова, буд. 12, кв. 3, м. Дніпро, тел.: +38 050 3420807.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Харченку Сергію Володимировичу, 16.07.1962 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 та 2975 КПК України, необхід
но з’явитися 30 вересня 2021 року о 10 год. 00 хв. в каб. № 14 слідчо
го відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області за 
адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40 (т. 0532511920), до слідчо
го Журби Ольги Марківни для проведення слідчих (процесуальних) дій:

 повідомлення про завершення досудового розслідування та від
криття матеріалів досудового розслідування у якості підозрюва
ного за Вашою участю та захисника у кримінальному провадженні 
№22014170000000111 від 19.11.2014 за ч. 1 ст. 2583 КК України.

У разі неявки без поважної причини до підозрюваного можуть бути 
застосовані заходи, передбачені ст. 139 КПК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення  

спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 

від 23.09.2021 (судова справа №761/31462/21) надано дозвіл на здій
снення спеціального досудового розслідування у кримінальному про
вадженні №22021011000000040 від 16.08.2021 стосовно підозрювано
го Коваленко Володимира Владиславовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, який перехову
ється від слідства та суду та на даний час перебуває на тимчасово оку
пованій території Кримського півострова.

Прокурор у кримінальному провадженні Ольга ПІРОГОВА

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРБО ФІНАНС» ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО 

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ №22/09 ВІД 22.09.2021 РОКУ ПРО ЗВЕРНЕННЯ 

ДО НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ З ЗАЯВОЮ ПРО ВИКЛЮЧЕН

НЯ ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРБО ФІНАНС» З ДЕРЖАВНОГО  

РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ». ПРОСИМО ЗВЕРТАТИСЬ ЗА ТЕЛЕ

ФОНОМ: 044 394 99 96 та електронна пошта  office@arbofinance.com.ua.

Втрачені: паспорт громадянина України, серія СМ 616227, вида

ний Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області від 17 берез

ня 2004 року на ім’я Ішутко Ігор Юрійович, оригінал ідентифікаційно

го номера 3216604333, виданий Державною податковою адміністра

цією України Броварською об’єднаною державною податковою інспек

цією Київської області від 10.12.1998 року на ім’я Ішутко Ігор Юрійович,  

вважати недійсними.

Про розшук спадкоємця
В провадженні ШоробуриГіркої Н.С., приватного нотаріуса Львівсько

го міського нотаріального округу, знаходиться спадкова справа № 30/2021 
до майна померлого Давлеткулова Володимира Галим’яновича, який помер 
17 лютого 2021 року, для вирішення питання з оформлення спадкових прав 
прошу спадкоємця за законом Бубнова Миколу Володимировича в 10ден
ний строк з дня публікації даного оголошення в газеті звернутись за адре
сою: 79068, м. Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1, тел. 0504301133.

В разі неотримання від Вас відомостей у зазначений термін, свідоцтва про 
право на спадщину буде видано іншим спадкоємцям за законом.

Усім зацікавленим особам та кредиторам 

Повідомляємо, що 3 вересня 2021 року ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕ

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕВІКО» (код ЄДРПОУ: 37519351) при

йнято рішення про виділення нової юридичної особи з ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕВІКО», якій за розподіль

чим балансом буде передано частину майна, прав та обов’язків ТОВ  

«ДЕВІКО».

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Дитяткіна Єго
ра Володимировича, 06.09.1996 року народження, для повідомлення 
про закінчення досудового розслідування та ознайомлення з матеріа
лами кримінального провадження №22021080000000026, внесеного до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2021, за ч.1 ст. 2583 
КК України на 10 год. 00 хв. 29.09.2021 у кабінет № 108 слідчого відді
лу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олексан
дрівська, 62.

02.10.2020 р. помер Гладкий Анатолій Іванович, 30.12.1971 р.н., 

розшукується його син (Дєєв) Гладкий Олександр Анатолійович,  

20.02.1993 р.н., який запрошується прибути протягом місяця з дати пу

блікації оголошення до Приватного нотаріуса Дніпровського міського 

нотаріального округу Долгополової Л.Г., м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 

12, кв. 3, тел.: +38 050 3420807.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Нікітін Олексій Олександрович, 19.09.1976 року наро

дження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в су
дове засідання на 12 год. 00 хв. 1 жовтня 2021 року до Хмельницького місь
крайонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Май
дану, 54, каб. 203, головуючий — суддя Піндрак О.О., судді Антонюк О.В., 
Трембач О.Л., конт.тел. (0382) 762840) для проведення судового розгля
ду у кримінальному провадженні № 22015240000000042 про обвинувачення 
Нікітіна Олексія Олександровича за ч. 1 ст. 2583 КК України. Поважні причи
ни та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Четверта Харківська міська державна нотаріальна контора повідо

мляє про те, що після смерті Кутєпова Анатолія Олександровича, 1956 

року народження, який помер 4 лютого 2021 року, відкрилася спад

щина. 

Спадкоємці, які бажають оформлювати спадщину, запрошуються до 

відокремленого підрозділу 4ї ХМДНК за адресою: м. Харків, вул. Васи

ля Мельникова, 2.

Розшукуються спадкоємці ОРЛЯНСЬКОЇ СВІТЛАНИ АНДРІЇВНИ, яка 
померла 10 лютого 2021 року. Звертатися протягом місяця з дня публі
кації оголошення за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 
142, кв. 219; тел. (057) 3644596, нотаріус Харченко Л.Л.

Розшукуються спадкоємці після смерті ХИЛЬКО ВОЛОДИМИРА ІВА-
НОВИЧА, який помер 22.06.2021р. Спадкова справа відкрита приватним 
нотаріусом Миколаївського районного нотаріального округу Миколаїв
ської області Філіпенко О.М., тел. 0673379802.

Розшукуються спадкоємці Калашник Олександра 
Васильовича, який помер 18 лютого 2021 року. Звер
татися протягом місяця з дня публікації оголошення 
за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторобудівни
ків, 142, кв. 219; тел. (057) 3644596, нотаріус Хар
ченко Л.Л.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Ареф’єв Борис Борисович, 16.09.1984 р.н., уродженець м. Армянськ, АР Крим, адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Сковороди, 5, кв.5, на підставі ст.ст. 113, 133, 

135, 138, 139, 2975 КПК України викликається із захисником 30.09.2021 на 10 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ,  вул. Борисоглібська, 18, каб. 610, для 
проведення процесуальних дій, пов’язаних із завершенням досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України у кримінальному провадженні №42016000000000455  від 12.02.2016.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138139 КПК України.
Слідчий ДБР О. Павлюк

тел. 3654000



25 вересня 2021 року, субота, № 186 www.ukurier.gov.ua 7

ОГОЛОШЕННЯ

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

Повістки про виклик
Громадянин України Головін Олег Володимирович, 23.09.1973 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. в’їзд 

Гудованцева, буд.11, на підставі ст.ст.133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 30.09.2021 о 10.40 год. до т.в.о. старшого слідчого відді
лу СУ ГУНП в Донецькій області Пєдус В.В., за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб.6 для вручення повідомлення про зміну раніше 
повідомленої підозри за ч.2 ст.110, ч.2 ст.260 КК України, у кримінальному провадженні №42021050000000089 від 13.04.2021, 01.10.2021 та 
02.10.2021 о 10.40 год. для проведення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні причини неприбуття особи на виклик, пе
редбачені ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик, передбачені ст.139 КПК України.

Громадянин України Данько Володимир Леонідович, 22.04.1985 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бул. 
Машиностроителей, буд.21, кв.35, на підставі ст.ст.133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 30.09.2021 об 11.40 год. до т.в.о. старшого 
слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Пєдус В.В., за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб.6 для вручення повідомлення про 
зміну раніше повідомленої підозри за ч.2 ст.110, ч.2 ст.260 КК України, у кримінальному провадженні №42021050000000089 від 13.04.2021, 
01.10.2021 та 02.10.2021 об 11.40 год. для проведення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні причини неприбуття особи 
на виклик, передбачені ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик, передбачені ст.139 КПК України.

Громадянин України Кривуля Максим Володимирович, 19.12.1977 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, с. Ми
колаївка, вул. Кошуби, буд.4, кв.17, на підставі ст.ст.133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 30.09.2021 об 11.00 год. до т.в.о. старшо
го слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Пєдус В.В., за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб.6 для вручення повідомлення про 
зміну раніше повідомленої підозри за ч.2 ст.110, ч.2 ст.260 КК України, у кримінальному провадженні №42021050000000089 від 13.04.2021, 
01.10.2021 та 02.10.2021 об 11.00 год. для проведення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні причини неприбуття особи 
на виклик, передбачені ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик, передбачені ст.139 КПК України.

Громадянин України Кукса Андрій Володимирович, 02.09.1986 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, Старобешівський район, 
с. Осикове, вул. Кооперативная, буд.83, на підставі ст.ст.133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 30.09.2021 о 12.20 год. до т.в.о. стар
шого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Пєдус В.В., за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб.6 для вручення повідомлення 
про зміну раніше повідомленої підозри за ч.2 ст.110, ч.2 ст.260 КК України, у кримінальному провадженні №42021050000000089 від 13.04.2021, 
01.10.2021 та 02.10.2021 о 12.20 год. для проведення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні причини неприбуття особи на 
виклик, передбачені ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик, передбачені ст.139 КПК України.

Громадянин України Мулєнков Володимир Володимирович, 26.11.1989 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, сел. 
Дзержинського, вул. Балканська, буд.6, кв.1, на підставі ст.ст.133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 30.09.2021 об 11.20 год. до т.в.о. 
старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Пєдус В.В., за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб.6 для вручення повідо
млення про зміну раніше повідомленої підозри за ч.2 ст.110, ч.2 ст.260 КК України, у кримінальному провадженні №42021050000000089 від 
13.04.2021, 01.10.2021 та 02.10.2021 о 11.20 год. для проведення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні причини неприбут
тя особи на виклик, передбачені ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик, передбачені ст.139 КПК України.

Громадянин України Мусієнко Валерій Костянтинович, 07.12.1971 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, пос.ОлексієвоДруж
ківка, вул. Первомайская, буд.117, на підставі ст.ст.133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 30.09.2021 о 12.00 год. до т.в.о. старшого 
слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Пєдус В.В., за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб.6 для вручення повідомлення про 
зміну раніше повідомленої підозри за ч.2 ст.110, ч.2 ст.260 КК України, у кримінальному провадженні №42021050000000089 від 13.04.2021, 
01.10.2021 та 02.10.2021 о 12.00 год. для проведення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні причини неприбуття особи на 
виклик, передбачені ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик, передбачені ст.139 КПК України.

Громадянин України Терещенко Анатолій Олегович, 11.08.1984 р.н., зареєстрований за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Люстдорф
ська дорога, буд.178, кв.109, на підставі ст.ст.133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 30.09.2021 о 12.40 год. до т.в.о. старшого слідчо
го відділу СУ ГУНП в Донецькій області Пєдус В.В., за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб.6 для вручення повідомлення про зміну ра
ніше повідомленої підозри за ч.2 ст.110, ч.2 ст.260 КК України, у кримінальному провадженні №42021050000000089 від 13.04.2021, 01.10.2021 
та 02.10.2021 о 12.40 год. для проведення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні причини неприбуття особи на виклик, пе
редбачені ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик, передбачені ст.139 КПК України.

Громадянин України Тімошин Артем Вікторович, 23.02.1982 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. ВолгоДон
ская, буд.16, кв.2, на підставі ст.ст.133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 30.09.2021 о 13.00 год. до т.в.о. старшого слідчого відділу СУ 
ГУНП в Донецькій області Пєдус В.В., за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб.6 для вручення повідомлення про зміну раніше повідо
мленої підозри за ч.2 ст.110, ч.2 ст.260 КК України, у кримінальному провадженні №42021050000000089 від 13.04.2021, 01.10.2021 та 02.10.2021 
о 13.00 год. для проведення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні причини неприбуття особи на виклик, передбачені 
ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик, передбачені ст.139 КПК України.

Громадянин України Вишневський Юрій Олександрович, 21.06.1972 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Торез, мкрн. Дру
гий, буд.30, кв.61, на підставі ст.ст.133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 30.09.2021 о 09.00 год. до т.в.о. старшого слідчого відділу СУ 
ГУНП в Донецькій області Пєдус В.В., за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб.6 для вручення повідомлення про зміну раніше повідо
мленої підозри за ч.2 ст.110, ч.2 ст.260 КК України, у кримінальному провадженні №42021050000000089 від 13.04.2021, 01.10.2021 та 02.10.2021 
о 09.00 год. для проведення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні причини неприбуття особи на виклик, передбачені 
ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик, передбачені ст.139 КПК України.

Громадянин Російської Федерації Гусев Олег Миколайович, 25.02.1969 р.н., зареєстрований за адресою: Російська Федерація, Волгоградська 
область, м. Камишін, 5 мікрорайон, буд.45 «г», кв.31, на підставі ст.ст.133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 30.09.2021 о 13.20 год. до 
т.в.о. старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Пєдус В.В., за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб.6 для вручення пові
домлення про зміну раніше повідомленої підозри за ч.2 ст.110, ч.2 ст.260 КК України, у кримінальному провадженні №42021050000000089 від 
13.04.2021, 01.10.2021 та 02.10.2021 о 13.20 год. для проведення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні причини неприбут
тя особи на виклик, передбачені ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик, передбачені ст.139 КПК України.

Громадянин України Єгоров Олег Валентинович, 27.02.1985 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Парко
ва, буд.51, кв.21, на підставі ст.ст.133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 30.09.2021 о 09.40 год. до т.в.о. старшого слідчого відділу СУ 
ГУНП в Донецькій області Пєдус В.В., за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб.6 для вручення повідомлення про зміну раніше повідо
мленої підозри за ч.2 ст.110, ч.2 ст.260 КК України, у кримінальному провадженні №42021050000000089 від 13.04.2021, 01.10.2021 та 02.10.2021 
о 09.40 год. для проведення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні причини неприбуття особи на виклик, передбачені 
ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик, передбачені ст.139 КПК України.

Громадянин України Лазарєв Євген Іванович, 19.01.1965 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Дзержинсько
го, буд.4, кв.129, на підставі ст.ст.133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 30.09.2021 о 10.00 год. до т.в.о. старшого слідчого відділу СУ 
ГУНП в Донецькій області Пєдус В.В., за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб.6 для вручення повідомлення про зміну раніше повідо
мленої підозри за ч.2 ст.110, ч.2 ст.260 КК України, у кримінальному провадженні №42021050000000089 від 13.04.2021, 01.10.2021 та 02.10.2021 
о 10.00 год. для проведення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні причини неприбуття особи на виклик, передбачені 
ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик, передбачені ст.139 КПК України.

Громадянин Російської Федерації Мухамедьяров Мансур Маннурович, 28.08.1981 р.н., зареєстрований за адресою: Російська Федерація, Тю
менська область, м. Тобольск, 7 мікрорайон, буд.35 «а», кв.44, на підставі ст.ст.133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 30.09.2021 о 13.40 
год. до т.в.о. старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Пєдус В.В., за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб.6 для вручення 
повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри за ч.2 ст.110, ч.2 ст.260 КК України, у кримінальному провадженні №42021050000000089 
від 13.04.2021, 01.10.2021 та 02.10.2021 о 13.40 год. для проведення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні причини не
прибуття особи на виклик, передбачені ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик, передбачені ст.139 КПК України.

Громадянин України Парпулов Вадим Васильович, 14.11.1966 р.н., зареєстрований за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Єврейська, 
буд.19, кв.7, на підставі ст.ст.133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 30.09.2021 о 09.20 год. до т.в.о. старшого слідчого відділу СУ ГУНП 
в Донецькій області Пєдус В.В., за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб.6 для вручення повідомлення про зміну раніше повідомле
ної підозри за ч.2 ст.110, ч.2 ст.260 КК України, у кримінальному провадженні №42021050000000089 від 13.04.2021, 01.10.2021 та 02.10.2021 о 
09.20 год. для проведення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні причини неприбуття особи на виклик, передбачені ст.138 
КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик, передбачені ст.139 КПК України.

Громадянка України Тимошенко Надія  Василівна, 11.01.1979 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Красноок
тябрская, буд.31, на підставі ст.ст.133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 30.09.2021 о 10.20 год. до т.в.о. старшого слідчого відділу СУ 
ГУНП в Донецькій області Пєдус В.В., за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб.6 для вручення повідомлення про зміну раніше повідо
мленої підозри за ч.2 ст.110, ч.2 ст.260 КК України, у кримінальному провадженні №42021050000000089 від 13.04.2021, 01.10.2021 та 02.10.2021 
о 10.20 год. для проведення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні причини неприбуття особи на виклик, передбачені 
ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик, передбачені ст.139 КПК України.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримі
нального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
№ 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за обвинуваченням Голобо
родька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, перед
баченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримі
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Ви
щого антикорупційного суду від 02 лютого 2021 року постановлено здійснюва
ти спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинува
ченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопо
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин Украї
ни, 26.06.1975 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпропетров
ської області, зареєстрований та останнє відоме місце  проживання: вул. По
тапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвину
вачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 6 жов
тня 2021 року о 16 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційно
го суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380445855951), 
та Ведута Ігор Володимирович, громадянин України, 29.10.1963 року наро
дження, уродженець м. Жовті Води, Дніпропетровської області, зареєстро
ваний та останнє відоме місце проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А,  
м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчинен
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ви
кликається в судове засідання, яке відбудеться 6 жовтня 2021 року о 16 годи
ні 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект 
Перемоги, 41, телефон +380445855951), головуючий суддя: Крук Є.В., Крав-
чук О.О., Білоус І.О. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації 
загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належ-
ним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
Ухвалою Херсонського апеляційного суду від 20.09.2021 (справа 

№ 766/13339/21) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслі
дування у кримінальному провадженні № 42021010000000003 від 04.02.2021 за 
підозрою громадянина Російської Федерації Качарова Костянтина Радіковича, 
08.05.1964 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, перед
баченого ч. 1 ст. 438 КК України.

На підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, викликається 28 вересня 2021 
року об 11:00 годині до 3го слідчого відділу СУ ГУ СБУ в Автономній Республі
ці Крим, до слідчого Салія Д.С. (м. Херсон, вул. Перекопська, 5), або начальника 
відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Рєброва 
Є.С. (м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, 3й поверх) для ознайомлення із матері
алами кримінального провадження, вручення повідомлень про підозру, обвину
вального акта та реєстру матеріалів у порядку ст. 290 КПК України, а також для 
участі в проведенні слідчих та процесуальних дій при здійсненні спеціального до
судового розслідування.

Качаров Костянтин Радікович, 08.05.1964 року народження, громадянину Ро
сійської Федерації, адреса робочого місця: м. Сімферополь, вул. Сельвінського, 
91, у кримінальному провадженні № 42021010000000003 від 04.02.2021 за ч. 1 
ст. 438 КК України.

Одночасно роз’яснюю, що згідно зі ст. 139 КПК України ухилення від явки на 
виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття 
на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваче
ним, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебу
ває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Вер
ховною Радою України державоюагресором, є підставою для здійснення спеці
ального досудового розслідування чи спеціального судового провадження. 

ПОВІСТКА 
про виклик для повідомлення про підозру  

та проведення слідчих дій
Алексюк Ольга Євгеніївна, 31.03.1970 року народження, громадян

ка України, зареєстроване місце проживання: Донецька область, м. Макіївка,  
мкр. Зелений, буд. 37, кв. 51, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 137 КПК Укра
їни, Вам необхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 29.09.2021 до кабінету № 13 слід
чого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ 
СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого в ОВС слідчого відділу Со
кола Володимира Андрійовича (номер телефону +380629525394), за адресою: 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд. 20, для пові
домлення Вам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передба
чених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, а також 
04.10.2021 з 09:00 до 18:00, 05.10.2021 з 09:00 до 18:00 та 06.10.2021 з 09:00 
до 12:00, для проведення за Вашою участю слідчих дій, у кримінальному прова
дженні № 42020050000000030, внесеному до ЄРДР 13.02.2020, в процесуально
му статусі підозрюваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, передбаче
них ст. 138 КПК України настає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК Укра
їни.

Повістка про виклик підозрюваного до слідчого в порядку ст.133 ч.8, ст.135 
КПК України.

Слідче управління ГУНП у м. Києві повідомляє про виклик Луговського Воло
димира Олександровича, 10.08.1959 р.н., відоме місце реєстрації: м. Луганськ, 
вул. Ватутіна, буд.4 кв.15 на 10.00 год. 30.09.2021 до слідчого Родіонової С.С. 
за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, каб. 442 для проведення допиту як 
підозрюваного у кримінальному провадженні 42018100000000088 від 02.02.2018 
за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.332 КК України. Наслідки та поваж
ні причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст. 138139 КПК України. 

Повістка про виклик підозрюваного до слідчого в порядку ст.133 ч.8, ст.135 
КПК України.

Слідче управління ГУНП у м. Києві повідомляє про виклик Гляненка Петра Пе
тровича, 09.06.1964 р.н., відоме місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Бєрєговая, 
буд. 35, на 12.00 год. 30.09.2021 до слідчого Родіонової С.С. за адресою: м. Київ, 
вул. Володимирська, 15 каб. 442 для проведення допиту як підозрюваного у кри
мінальному провадженні 42018100000000088 від 02.02.2018 за ознаками злочи
ну, передбаченого ч. 2 ст.332 КК України. Наслідки та поважні причини неприбут
тя особи на виклик визначені ст.ст. 138139 КПК України. 
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Кіно єднає 
ДОБРА СПРАВА. На Одещині відбувся ІІ Міжнародний фестиваль 
етнографічних та антропологічних  документальних  
фільмів «ОКО» 

Алла ВЛАСОВА 
для «Урядового кур’єра» 

Фестиваль «ОКО» — 
один з наймолодших 

мистецьких форумів у кра-
їні. Але рівню зацікавле-
ності до нього можуть по-
заздрити найвідоміші фес-
тивалі: цьогоріч на адресу 
оргкомітету надійшло  по-
над 500 заявок із 73 кра-
їн.  До фінальної конкурс-
ної афіші увійшло 34 стріч-
ки міжнародної програ-
ми та 17 фільмів, що пред-
ставляли вітчизняний кі-
нематограф. А враховуючи 
ще позаконкурсну програ-
му і вільний вхід на всі кіно-
сеанси, можна впевнено го-
ворити, що кіно- і віртуаль-
них туристських вражень 
— завдяки фільмам гляда-
чі побували у понад 40 кра-
їнах — гостям фестивалю 
вистачить надовго.  

«Кінофестиваль «ОКО» 
зробив перший крок, подо-
лавши сотні перешкод, ви-
жив і міг би бути записаним 
у Книзі рекордів України 
як найбагатостраждаль-
ніший проєкт, — каже Те-
тяна Станєва, засновниця, 
продюсерка і директорка 
кінофестивалю, громадян-
ка України, етнічна болгар-
ка з південної Української 
Бессарабії, фольклористка 
та режисерка. —  Але прав-
ду кажуть, що тільки дур-
на справа робиться легко. 
За допомогою великого ко-
ла небайдужих людей, до-
брочинців, що понесли йо-
го на своїх руках, за допо-
могою Болградської місь-
кої ради він відбувся, й Бес-
сарабія нарешті отримала 
свій перший кінофестиваль. 
Нам є куди рости. Треба ви-
ховати глядача та знищену 
культуру відвідування  кіно 
в регіоні, аби те, що несуть 
кінофестивальні фільми із 
п’яти континентів, могла 
почути та зрозуміти яко-
мога більша кількість  лю-
дей. А кінофестиваль як ту-
ристський магніт приніс у 
місто ресурси та нові інвес-
тиції». 

Крім українських учас-
ників, у Болград приїхали 
гості та режисери з Болга-
рії, Франції та Сирії. Журі 
на чолі з кінознавцем Воло-
димиром Войтенком назва-
ло переможцями фільми 
«Будинок» режисерів Тетя-
ни Кононенко та Матільди 
Местер (національна про-
грама),  «Лабіринт Йоеме» 
(Мексика, режисер Сер-
жи Петро Роса, міжнарод-
на програма), які отримали 
по 25 000 гривень.   У між-
народній короткометраж-
ній програмі переможцем і 
володарем премії обсягом  
13 000 гривень стала стріч-
ка «Архо-Афарська торгів-
ля сіллю на північному сході 
Ефіопії», яку зняв німець-

кий  режисер Тілль Якоб 
Фредерік Троєр;  найкра-
щою українською коротко-
метражкою стали «Бруд-
ні води Дунаю» режисе-

ра Всеволода Ананьєва, що 
теж отримали грошову на-
городу 13 000 гривень.  Во-
лодарем Призу глядацьких 
симпатій від Болградської 
міської ради став фільм із 
повнометражної програми 
національного кіно «Ткаць-
кий шлях» режисерки Ле-
сі Воронюк. Друге та тре-
тє місця дісталися фільмам 
«Вусатий фанк» Олексан-
дра Ковша та «Над землею» 
сирійського режисера Со-
мара Афіфа Ага.

Візуалізували «ОКО»-
2021 за допомогою… тра-
диційних тканих килим-
ків: усю площу біля екра-
на, сцену було прикрашено 
килимами, які організато-
ри приносили зі своїх домі-
вок та попередньо збирали 
через соцмережі. Завдяки 
намальованим на асфаль-
ті килимкам гості без про-
блем могли орієнтувати-

ся у фестивальних локаці-
ях.  Цей симпатичний про-
єкт підтримала міська ра-
да Болграда. Його подали у 
Книгу рекордів України як  

унікальний та найдовший 
артоб’єкт України. 

У фінальний день кіно-
фестивалю рекорд було за-
фіксовано: 350 метрів 24 
різних зразків килимів. Для 
цього було витрачено 82 лі-
три спеціальної незмив-
ної фарби та 30 пензликів, 
у розмальовуванні взяли 
участь понад 75 волонтерів. 
До речі, цьогоріч Болград 
відзначив 200-річний юві-
лей, і ці барвисті доріжки не 
лише прислужилися свят-
ковому настрою, а й зали-
шаться приємним спогадом 
про цей захід. 

«Єднаймося, не уніфікуй-
мося!» — гасло фестива-
лю, яке дуже точно пере-
дає його ідею та призначен-
ня: болгари, гагаузи, мол-
довани, албанці, роми Бес-
сарабії, шануючи тради-
ції і власну  ідентичність, 
рідною країною вважають 
Україну. 

ОГОЛОШЕННЯ

Тетяна Станєва (ліворуч) — засновниця, продюсерка і 
директорка кінофестивалю «ОКО»

Килимки на фестивалі: красиво, концептуально, затишно

№ 51-7121км18
Повідомлення

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду повідомляє засу-
дженого Януковича Віктора Федоровича, що наступний розгляд кри-
мінального провадження за касаційними скаргами захисників Байди-
ка Олександра Анатолійовича, Горошинського Олександра Олексан-
дровича, які діють в інтересах засудженого Януковича Віктора Федо-
ровича, на вирок Оболонського районного суду м. Києва від 24 січня 
2019 року та ухвалу Київського апеляційного суду від 2 жовтня 2020 
року, захисників Біленка Богдана Володимировича, Сердюка Віталія 
Анатолійовича, Федоренка Ігоря Люсиковича, Фозекош Андріани Ан-
дріївни, які діють в інтересах того ж засудженого, на ухвалу Київсько-
го апеляційного суду від 2 жовтня 2020 року призначено на 11 годину 
11 жовтня 2021 року.

Судове засідання відбудеться у Касаційному кримінальному суді 
Верховного Суду за адресою: вул. Пилипа Орлика, 4а, м. Київ, 01043. 

Суддя Андрій ЧИСТИК

Оголошення про виклик у судове засідання  
обвинуваченого Бондаренко Костянтина Ігоровича

Справа №522/6460/17 
Провадження № 1-кп/496/171/21

Біляївський районний суд Одеської області викликає обвинуваченого 
Бондаренко Костянтина Ігоровича, 24.04.1993 року народження (останнє 
відоме місце проживання: Одеська область, Біляївський район, с. Холод-
на Балка, вул. Молодіжна, 13) у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться об 11 год. 00 хв. 1 жовтня 2021 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу. Підготовче судове засідання відбудеться у при-
міщенні Біляївського районного суду Одеської області за адресою: Одеська 
область, м. Біляївка, вул. Кіпенко, 1.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування да-
ного оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ним з його змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Для отримання інформації про стан розгляду справи звертайтесь до 
канцелярії суду за тел.: (04852) 2-55-07.

Суддя Буран В.М.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втрачени-
ми наступні бланки: обов’язкове страхування цивільно-правової від-
повідальності власників наземних транспортних засобів серія AP: 
1181889-1181890; 7586530.
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