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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 29 вересня 2021 року
USD 26.5698 EUR 31.0335 RUB 3.661 / AU 46098.07 AG 590.61 PT 26230.5 PD 51736.45

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

Міністр оборони про те, що українські 
військовослужбовці здатні разом з іноземними 
колегами успішно виконувати бойові завдання

Суд дістався  
до смартфона

ЗАСТОСУНОК. На базі Державної судової адміністрації Укра-
їни (ДСАУ) презентували мобільний додаток «єСуд», завдяки 
якому за допомогою смартфона можна скористатися судови-
ми послугами, повідомляє Укрінформ. Як зазначив заступник 
голови Державної судової адміністрації Сергій Чорнуцький, мо-
більний застосунок «єСуд» — новий електронний сервіс судо-
вої системи.

Користувач може переглядати всі документи у справах, в яких 
він є учасником, починаючи від своєї позовної заяви і завершу-
ючи рішенням суду по суті. Також користувач отримує всі пові-
домлення — виклики на судові засідання чи повідомлення про 
надходження нових документів у справі. Можна дізнатися, що 
стосовно користувача чи проти нього хтось звернувся до суду, 
ознайомитися з усіма проєктами чи заявами, які він формував 
чи подавав у повній версії підсистеми «Електронний суд» тощо.  

Мобільний застосунок «єСуд» створено ДСАУ в партнерстві з 
фахівцями Програми розвитку ООН (ПРООН).

АНДРІЙ ТАРАН:

ЦИФРА ДНЯ

6 млрд грн 
на рік становитиме ефект від 

запровадження Єдиної інформаційної 
системи соціальної сфери за рахунок 

зменшення витрат на утримання органів 
соцзахисту 

«Наші партнери 
долучалися і до штабної, 

і до практичної фази 
«Об’єднаних зусиль-2021», 
і всюди ми констатуємо 

спроможність діяти 
спільно».

«ГОВЕРЛА» — за комфортне 
життя в громадах

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Міжнародні партнери допоможуть Україні 
у створенні інклюзивних, підзвітних і самостійних ОТГ
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А  Г  Р  А  Р  Н  А    П  О  Л  І  Т  И  К  А  

«Урядовий кур’єр» аналізує  динаміку 
підготовки до опалювального сезону 
у  регіонах України та чи все врахували 
комунальники,  аби розпочати його 
своєчасно і якісно

ГОСТРА ТЕМА 

Для підтримки 
вітчизняного 
сільгоспвиробника 
зроблено вже багато, а 
ще більше –– попереду

ЦИТАТА ДНЯ
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, 
організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять 

візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких 
товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого 

підкупу) під час проведення проміжних виборів народних депутатів України  
31 жовтня 2021 року

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-
рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим, згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних 
депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата у народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 
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Указ Президента України «Про 
внесення змін до Положення 
про проходження громадянами 
України військової служби у 
Збройних Силах України»

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував уряду США за вагому підтримку щодо створення комфортних умов життя 
для людей у громадах
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

Підозрюваний Вялих Олександр Сергійович, 05.11.1982, проживаючий за адресою: Зелений Мікрорайон, 62/38, м. Макіївка, Донецька об-
ласть, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Кримінального процесуального кодексу України викликається прокурором відділу 18/1/1 Офісу Ге-
нерального прокурора Олініченка В. І. на 10 год. 00 хв., 04.10.2021, 06.10.2021 та 08.10.2021 до Офісу Генерального прокурора за адресою:  
м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. № 1406Б — для допиту як підозрюваного і проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінально-
му провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021000000001656 від 09.08.2021. Про неможливість явки не-
обхідно заздалегідь повідомити прокурора. 

Підозрюваний Ігнатов Денис Олександрович, 31.10.1979, проживаючий за адресою: вул. Собінова, 129/36, м. Донецьк, відповідно до ви-
мог ст. ст. 133, 135 Кримінального процесуального кодексу України викликається прокурором відділу 18/1/1 Офісу Генерального прокуро-
ра Олініченка В.І. на 12 год. 00 хв., 04.10.2021, 06.10.2021 та 08.10.2021 до Офісу Генерального прокурора за адресою: м. Київ, вул. Різниць-
ка, 13/15, каб. № 1406Б — для допиту як підозрюваного і проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, вне-
сеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021000000001656 від 09.08.2021. Про неможливість явки необхідно заздалегідь 
повідомити прокурора. 

Підозрюваний Кирилов Роман Юрійович, 04.03.1981, проживаючий за адресою: вул. Роздольна, 6а, м. Донецьк, відповідно до вимог  
ст. ст. 133, 135 Кримінального процесуального кодексу України викликається прокурором відділу 18/1/1 Офісу Генерального прокурора Оліні-
ченка В.І. на 14 год. 00 хв., 04.10.2021, 06.10.2021 та 08.10.2021 до Офісу Генерального прокурора за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, 
каб. № 1406Б — для допиту як підозрюваного і проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021000000001656 від 09.08.2021. Про неможливість явки необхідно заздалегідь повідоми-
ти прокурора. 

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово за-

лишити 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 унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Наслідки неприбуття на виклик:
1) якщо підозрюваний, який був у встановленому порядку викликаний, не з’явився до прокурора без поважних причин або не повідомив 

про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід або на нього накладається грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 0,5 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) ухилення від явки на виклик прокурора (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який оголоше-
ний у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Вер-
ховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судово-
го провадження. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про початок здійснення спеціального 

досудового розслідування

Ухвалою Октябрського районного суду  
м. Полтави від 04.08.2021 надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового розслі-
дування стосовно підозрюваного Харченка 
Сергія Володимировича, 16.07.1962  року на-
родження, зареєстрованого за адресою: До-
нецька область, м. Костянтинівка, вул. Кіро-
воградська, буд. 16, який підозрюється у вчи-
ненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Служба у справах дітей Великоновосілків-
ської селищної ради запрошує на засідан-
ня комісії з питань захисту прав дитини Ко-
ноплястова Ігоря Сергійовича, 19.08.1984 
року народження, зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, місто Горлівка, вул. 
Матросова, буд. 5, кв. 18, яке відбудеться 
21.10.2021 року о 10-00 год. в приміщенні се-
лищної ради за адресою: Донецька область, 
Волноваський район, смт Велика Новосілка, 
вул. Пушкіна, 32. В разі неявки запрошеного 
на засідання комісії дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а засідання 
комісії буде здійснюватись без присутності 
запрошеного.

Повістка про виклик обвинуваченого 
до суду

Октябрський районний суд м. Полтави ви-
кликає обвинуваченого Артамонова Андрія 
Валерійовича, 12.05.1968 р. н., у підготовче 
судове засідання о 09:00 год. 05.10.2021 р. у 
справі № 554/6157/21 за обвинуваченням Ар-
тамонова Андрія Валерійовича, 12.05.1968 р. 
н., у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Адреса суду: м. Полтава, вул. Навроцького, 5 
(зал судових засідань №5). 

Явка до суду обов’язкова.
У разу неявки з поважних причин просимо 

повідомити про це суд.
Суддя Троцька А. І.

Втрачені диплом спеціаліста КН № 018127 
від 30 червня 1993 року (реєстраційний №170), 
та Додаток до диплома спеціаліста № б\н від 30 
червня 1993 року, які видані Київським держав-
ним педагогічним інститутом ім. М. П. Драгома-
нова на ім’я Коротенко Сергія Олександровича, 
вважати недійсними.

Втрачений атестат про середню освіту 

№ б/н, виданий 25.06.1986 року, 

середньоосвітньою школою №183 м. Києва 

на ім’я Тетерін Сергій Олександрович, 

вважати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ІБРАГИМОВОЇ ФЕРІДЕ АНВЕРІВНИ

Національне антикорупційне бюро України повідомляє, що ухвалою Апеляційної палати Вищого 
антикорупційного суду від 23.09.2021 у судовій справі № 991/5439/21 (11-сс/991/550/21) було нада-
но дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної Ібрагимової 
Феріде Анверівни, 23.09.1975 року народження, останнє відоме місце реєстрації та проживання за 
адресою: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 31-в, у кримінальному провадженні № 42014080400000012 від 
23.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Детектив Національного бюро: Квакуша А. С., тел.: (044) 246-33-98.

Посвідчення адвоката України 

№1304, видане від 04.11.2017 р.  

на ім’я Мазур Ірини Олександрівни, 

26.12.1987 р. н., було втрачене 

і вважається недійсним.

Свідоцтво про право власності 

та посвідчення на керування 

моторним човном, що належить 

Цюрі Олександру Івановичу, 

в зв’язку з втратою 

вважати недійсними.

17.09.2021 Національний банк 
України прийняв рішення 

про виключення з Державного 
реєстру фінансових установ 

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«КРЕДО-АВЕРС» (код за ЄДРПОУ 
40487629) на підставі поданої ним 

заяви.

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких  

законодавчих актів України щодо єдиної 
правової долі земельної ділянки  

та розміщеного на ній об’єкта нерухомості
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 120 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 

2002 р., № 3-4, ст. 27) викласти в такій редакції:
«Стаття 120.  Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права власності на 

об’єкт нерухомого майна (жилий будинок (крім багатоквартирного), 
іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного будівництва, що 
розміщені на ній

1. У разі набуття на підставі вчиненого правочину або у порядку спадкування права 
власності на об’єкт нерухомого майна (жилий будинок (крім багатоквартирного), ін-
шу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного будівництва, розміщений на земель-
ній ділянці приватної власності, право власності на таку земельну ділянку одночасно 
переходить від попереднього власника таких об’єктів до набувача таких об’єктів, без 
зміни її цільового призначення.

2. У разі набуття окремої частки у праві спільної власності на об’єкт нерухомого 
майна (жилий будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт 
незавершеного будівництва, що перебував у приватній власності її попереднього 
власника, право власності на земельну ділянку, на якій розміщений такий об’єкт, од-
ночасно переходить до набувача пропорційно до його частки у праві спільної влас-
ності на такий об’єкт, крім випадку, коли  попередньому власнику належала частка 
у праві спільної власності на земельну ділянку в іншому розмірі. Якщо попередньо-
му власнику у праві спільної власності на об’єкт нерухомого майна (жилий будинок 
(крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного будівни-
цтва належала частка у праві  спільної власності на земельну ділянку в іншому розмі-
рі, право власності переходить у такому розмірі. 

3. У разі набуття права власності на об’єкт нерухомого майна (жилий будинок 
(крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного будів-
ництва, розміщений на земельній ділянці, що перебуває в оренді, у користуванні на 
праві емфітевзису, суперфіцію у попереднього власника, до набувача одночасно пе-
реходить відповідно право оренди, емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки, на 
якій розміщений такий об’єкт, в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього 
власника такого об’єкта, крім випадків, визначених частиною четвертою цієї статті. 
Волевиявлення орендодавця (власника) та внесення змін до договору оренди землі, 
емфітевзису, суперфіцію із зазначенням нового орендаря (користувача) земельної 
ділянки не вимагаються. Про перехід відповідного права його суб’єкт зобов’язаний 
негайно повідомити орендодавця, особу, яка передала земельну ділянку в користу-
вання на праві емфітевзису, суперфіцію.

4. У разі набуття окремої частки у праві спільної власності на об’єкт нерухомого 
майна (жилий будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт 
незавершеного будівництва, якщо такий об’єкт розміщений на земельній ділянці, що 
перебуває у користуванні попереднього власника на праві оренди, емфітевзису, су-
перфіцію, набувач має право вимагати внесення змін до договору оренди землі, ем-
фітевзису, суперфіцію з визначенням його співорендарем (співкористувачем) зе-
мельної ділянки, а до внесення змін до  відповідного договору зобов’язаний відшко-
довувати орендарю (користувачу) частину орендної плати (плати за користування зе-
мельною ділянкою) пропорційно до його частки у праві власності на такий об’єкт.

Порядок користування декількома орендарями (землекористувачами) орендо-
ваною земельною ділянкою (земельною ділянкою, що перебуває у користуванні на 
праві емфітевзису, суперфіцію) у такому разі визначається договором, укладеним 
між ними, або за рішенням суду.

5. У випадках, визначених частинами першою - третьою цієї статті, документи, що 
підтверджують набуття права власності на об’єкт нерухомого майна (жилий будинок 
(крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного будівни-
цтва, є підставою для державної реєстрації переходу до набувача права власності або 
користування земельною ділянкою, на якій розміщений такий об’єкт.

6. Істотною умовою договору, на підставі якого набувається право власності (част-
ки у праві спільної власності) на об’єкт нерухомого майна (жилий будинок (крім ба-
гатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного будівництва, 
пов’язане з переходом права приватної власності на земельну ділянку або прав орен-
ди, емфітевзису, суперфіцію земельних ділянок усіх форм власності, є кадастровий 
номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з набуттям права влас-
ності на такий об’єкт.

Укладення договору, що передбачає набуття права власності (частки у праві спіль-
ної власності) на об’єкт нерухомого майна (жилий будинок (крім багатоквартирного), 
іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного будівництва, що пов’язане з пере-
ходом права на частину земельної ділянки, здійснюється після виділення такої части-
ни в окрему земельну ділянку та присвоєння їй кадастрового номера.

7. Вимоги частин першої - шостої цієї статті не поширюються на випадки перехо-
ду права власності або прав оренди, емфітевзису, суперфіцію на земельну ділянку, на 
якій розміщений об’єкт нерухомого майна (жилий будинок (крім багатоквартирного), 
інша будівля або споруда), об’єкт незавершеного будівництва, у разі якщо земельна ді-

лянка не перебувала у власності або оренді, у користуванні на правах емфітевзису, су-
перфіцію у попереднього власника об’єкта нерухомого майна (жилого будинку (крім 
багатоквартирного), іншої будівлі або споруди), об’єкта незавершеного будівництва.

8. У разі набуття права власності на жилий будинок, розміщений на землях дер-
жавної або комунальної власності, що перебувають у користуванні іншої особи, та не-
обхідності поділу земельної ділянки, площа земельної ділянки, що формується, не 
може бути меншою ніж максимальний розмір земельних ділянок відповідного цільо-
вого призначення, визначених статтею 121 цього Кодексу (крім випадків, коли фор-
мування земельної ділянки в такому розмірі є неможливим або не відповідає нор-
мам законодавства).

9. Якщо об’єкт нерухомого майна (жилий будинок (крім багатоквартирного), інша 
будівля або споруда), об’єкт незавершеного будівництва розміщений на земельній 
ділянці державної або комунальної власності, що не перебуває у користуванні, набу-
вач такого об’єкта нерухомого майна зобов’язаний протягом 30 днів з дня державної 
реєстрації права власності на такий об’єкт звернутися до відповідного органу вико-
навчої влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу йо-
му у власність або користування земельної ділянки, на якій розміщений такий об’єкт, 
що належить йому на праві власності, у порядку, передбаченому статтями 118, 123 
або 128 цього Кодексу.

Орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування відповідно до по-
вноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, зобов’язаний передати земель-
ну ділянку у власність або оренду набувачу в порядку, встановленому цим Кодексом.

Пропущення строку подання клопотання, зазначеного в абзаці першому цієї части-
ни, не може бути підставою для відмови набувачу (власнику) такого об’єкта у передачі 
йому у власність або користування земельної ділянки, на якій розміщений такий об’єкт.

10. У разі набуття на підставі вчиненого правочину права власності на об’єкт не-
рухомого майна (жилий будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або спору-
ду), об’єкт незавершеного будівництва, розміщений на земельній ділянці приватної 
власності, особою, яка не може мати таку земельну ділянку у власності, така особа 
має право вимагати передання їй власником земельної ділянки відповідної земель-
ної ділянки на правах оренди або суперфіцію на умовах, визначених набувачем пра-
ва власності на такий об’єкт. У такому разі орендар або суперфіціарій зобов’язаний 
відшкодовувати власнику земельної ділянки плату за землю, яку відповідно до зако-
ну зобов’язаний сплачувати її власник.

11. У разі набуття права власності на об’єкт нерухомого майна (жилий будинок 
(крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного будів-
ництва, розміщений на земельній ділянці, що перебуває у постійному користуванні, 
особами, які не можуть набувати земельну ділянку на такому праві, вони набувають 
таку земельну ділянку із земель державної або комунальної власності у власність 
або оренду. Набувач такого об’єкта зобов’язаний протягом 30 днів з дня державної 
реєстрації права власності на такий об’єкт майна звернутися до відповідного органу 
виконавчої влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про переда-
чу йому у власність або користування земельної ділянки, на якій розміщений об’єкт 
нерухомого майна, що належить йому на праві власності, у порядку, передбаченому 
статтями 118, 123 або 128 цього Кодексу.

Орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування зобов’язаний не піз-
ніше 30 днів з дня державної реєстрації права власності припинити право постійно-
го користування земельною ділянкою, на якій розміщений об’єкт нерухомого май-
на, об’єкт незавершеного будівництва, та передати її у власність або оренду набува-
чу (власнику) такого об’єкта.

Пропущення строку подання клопотання, зазначеного в абзаці першому цієї час-
тини, не може бути підставою для відмови набувачу (власнику) об’єкта нерухомого 
майна, об’єкта незавершеного будівництва у передачі йому у власність або користу-
вання земельної ділянки, на якій розміщений такий об’єкт.

12. У разі набуття частки у праві власності на об’єкт нерухомого майна (жилий бу-
динок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного 
будівництва, розміщений на земельній ділянці, що перебуває у постійному користу-
ванні, набувач має право використовувати таку земельну ділянку для доступу та об-
слуговування такого об’єкта. Порядок користування земельною ділянкою набувачем 
визначається договором між ним та землекористувачем.

У разі недосягнення згоди між набувачем та землекористувачем щодо порядку 
користування відповідною земельною ділянкою такий порядок визначається орга-
ном виконавчої влади або органом місцевого самоврядування відповідно до повно-
важень, визначених статтею 122 цього Кодексу.

13. У разі набуття права власності на об’єкт незавершеного будівництва перехід 
прав на земельну ділянку, на якій розміщений такий об’єкт, здійснюється за прави-
лами, встановленими цією статтею, за умови державної реєстрації права власності на 
такий об’єкт у порядку, визначеному законом».

2. Статтю 377 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 
2003 р., №№ 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:

«Стаття 377.  Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права власності на 
об’єкт нерухомого майна (житловий будинок (крім багатоквартирно-
го), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного будівництва, 
що розміщені на ній

1. До особи, яка набула право власності на об’єкт нерухомого майна (житловий 
будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного 
будівництва, право власності на який зареєстровано у визначеному законом поряд-
ку, одночасно переходить право приватної власності, право користування земельною 
ділянкою, на якій розміщений об’єкт нерухомого майна (житловий будинок (крім ба-
гатоквартирного), інша будівля або споруда), об’єкт незавершеного будівництва, без 
зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього 
власника такого об’єкта нерухомого майна, у порядку та на умовах, визначених Зе-
мельним кодексом України».

3. Частину сьому статті 37 Закону України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ра-
ди України, 2003 р., № 38, ст. 313; 2006 р., № 16, ст. 134; 2013 р., № 25, ст. 251; 2018 
р., № 46, ст. 368) доповнити словами «та є підставою для державної реєстрації пере-
ходу до іпотекодержателя права оренди земельної ділянки».

4. Частину третю статті 7 Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної 
Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102; 2010 р., № 5, ст. 40; 2019 р., № 48, ст. 325) замі-
нити трьома новими частинами такого змісту:

«У разі набуття права власності на об’єкт нерухомого майна (жилий будинок (крім 
багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного будівництва, 
розміщений на земельній ділянці, що перебуває у користуванні попереднього влас-
ника на праві оренди, до набувача такого об’єкта одночасно переходить право орен-
ди земельної ділянки, на якій розміщений такий об’єкт, в обсязі та на умовах, вста-
новлених для попереднього власника зазначеного об’єкта, розміщеного на земель-
ній ділянці, крім випадків, визначених частиною четвертою цієї статті, а також з ура-
хуванням вимог частини тринадцятої статті 120 Земельного кодексу України. Воле-
виявлення орендодавця та внесення змін до договору оренди із зазначенням нового 
орендаря земельної ділянки не вимагаються.

У разі набуття окремої частки у праві спільної власності на об’єкт нерухомого май-
на (жилий будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт не-
завершеного будівництва, якщо такий об’єкт розміщений на земельній ділянці, що 
перебуває в оренді, набувач має право вимагати внесення змін до договору орен-
ди землі з визначенням його співорендарем земельної ділянки, а до внесення змін 
до договору зобов’язаний відшкодовувати орендарю частину орендної плати пропо-
рційно до його частки у праві власності на такий об’єкт.

Порядок користування декількома орендарями орендованою земельною ділянкою 
у такому разі визначається договором, укладеним між ними, або за рішенням суду».

У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною шостою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього За-

кону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ 
2 лютого 2021 року 
№ 1174-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 29  

Бюджетного кодексу України у зв’язку  
із внесенням змін до Податкового кодексу 

України щодо стимулювання детінізації 
доходів та підвищення податкової 

культури громадян шляхом запровадження 
одноразового (спеціального) добровільного 
декларування фізичними особами належних 

їм активів та сплати одноразового збору  
до бюджету

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Частину другу статті 29 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної 

Ради України, 2010 р., № 50—51, ст. 572) доповнити пунктом 13 такого змісту:
«13) збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування, що 

сплачується (перераховується) згідно з підрозділом 94 «Особливості застосу-
вання одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізич-
них осіб» розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої 

влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ 
8 вересня 2021 року 
№ 1727-IX
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ОГОЛОШЕННЯ

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

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/2246/2020 за обвинуваченням Топалова Ан-
дрія Юрійовича, 21 травня 1974 року народження, у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 
ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 256 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за 
№42018000000000066 від 12.01.2018 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судовий розгляд по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 05.10.2021 року об 11 год. 00 
хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська 31 А, 
каб. №501.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Л. Л. Щебуняєва 

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 
року народження (останнє відоме місце проживання:  
м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69), у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК 
України у судове засідання, яке відбудеться 05.10.2021 р. 
о 15 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301 під го-
ловуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Яку-
бовича Ігоря Володимировича, 11.04.1966 р.н., та Гаври-
лова Ігоря Олексійовича, 16.10.1969 р.н., в якості обви-
нувачених в судове засідання.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено су-
дове засідання на підставі обвинувального акта у кримі-
нальному провадженні, за яким висунуте обвинувачен-
ня Якубовичу Ігорю Володимировичу, 11.04.1966 р.н., та 
Гаврилову Ігорю Олексійовичу, 16.10.1969 р.н., за ч. 5  
ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України у відкритому судовому за-
сіданні на 14 годину 30 хвилин 04 жовтня 2021 року, про 
що повідомити зацікавлених осіб.

Здійснювати спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченого Якубовича Ігоря Володимиро-
вича, 11.04.1966 р.н., та Гаврилова Ігоря Олексійовича, 
16.10.1969 р.н., у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. 

Суддя В. В. Бугіль

Дарницький районний суд м. Києва викликає Толма-
чова Олександра  В’ячеславовича, 23.01.1971 р.н. (який 
зареєстрований та проживає за адресою: просп. Геро-
їв Сталінграду, 36/56, м. Севастополь), обвинуваченого 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, у судове за-
сідання, призначене 04 жовтня 2021 року о 09 год. 45 хв.

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

Судове засідання у кримінальному провадженні відбу-
деться в приміщенні Дарницького районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. Ю. Рудюк

ОГОЛОШЕННЯ №1 
про проведення конкурсу з придбання квартир  

на вторинному ринку 
Головне управління Національної поліції в Київській об-

ласті проводить конкурс з придбання квартир на вторинному 
ринку в Київській області (в населених пунктах, які розташо-
вані на відстані до 15 км від меж міста Києва) для забезпе-
чення житлом поліцейських та працівників Головного управ-
ління Національної поліції в Київській області.

Джерело фінансування конкурсу: кошти Державного бю-
джету України.

Предмет закупівлі:
Лот 1 — одна однокімнатна квартира (від 30 м2 до 47,8 м2);
Лот 2 — одна двокімнатна квартира (від 48 м2 до 70 м2).
Стан квартир повинен бути придатний для проживання.
Конкурсна документація та зміни до неї розміщуються на 

вебсайті mvs.gov.ua.
Конкурсна комісія працює за адресою: вул. Воздвижен-

ська, буд. 2/1, каб. № 308, м. Київ, Україна, 04071, понеділок-
четвер з 09.00 до 18.00, п’ятниця з 09.00 до 16.45, перерва з 
13.00 до 13.45, інформація за тел. (044) 5277373.

Строк подання конкурсних пропозицій: до 15.00 19 жов-
тня 2021 року.

Конкурс відбудеться: об 11.00 20 жовтня 2021 року за 
адресою: вул. Володимирська, буд. 15, актова зала, м. Київ.

Голова конкурсної комісії Павло ПАНФЬОРОВ
23.09.2021

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ «БЕРШКА УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: 35534949 (да-

лі Товариство) повідомляє, що 27.09.2021 Єдиним 

учасником Товариства прийнято рішення № 270921 

про припинення діяльності Товариства шляхом його 

приєднання до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДІТЕКС УКРАЇНА» (ідентифікацій-

ний код: 35534116). Вимоги кредиторів приймають-

ся у письмовій формі протягом двох місяців з дня 

оприлюднення повідомлення про припинення Това-

риства шляхом реорганізації на порталі електронних 

сервісів у порядку, визначеному Міністерством юс-

тиції України в Порядку надання відомостей з Єди-

ного державного реєстру. Заявлення кредиторами 

вимог приймаються до уваги ліквідатора Товари-

ства, Дробишева Сергія Владиславовича, у письмо-

вій формі за місцезнаходженням Товариства: Украї-

на, 01001, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, 

Вежа А, поверх 15.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ «ЗАРА ХОУМ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: 35534928 

(далі Товариство) повідомляє, що 27.09.2021 Єди-

ним учасником Товариства прийнято рішення  

№ 270921 про припинення діяльності Товариства 

шляхом його приєднання до ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДІТЕКС УКРАЇНА» 

(ідентифікаційний код: 35534116). Вимоги кредито-

рів приймаються у письмовій формі протягом двох 

місяців з дня оприлюднення повідомлення про при-

пинення Товариства шляхом реорганізації на порта-

лі електронних сервісів у порядку, визначеному Мі-

ністерством юстиції України в Порядку надання ві-

домостей з Єдиного державного реєстру. Заявлення 

кредиторами вимог приймаються до уваги ліквідато-

ра Товариства, Дробишева Сергія Владиславовича, у 

письмовій формі за місцезнаходженням Товариства: 

Україна, 01001, місто Київ, площа Спортивна, буди-

нок 1-А, Вежа А, поверх 15.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «МАССІМО ДУТТІ УКРАЇНА», код  

ЄДРПОУ: 35575325 (далі Товариство) повідомляє, 

що 27.09.2021 Єдиним учасником Товариства при-

йнято рішення № 270921 про припинення діяльнос-

ті Товариства шляхом його приєднання до ТОВАРИ-

СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДІ-

ТЕКС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код: 35534116). 

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі 

протягом двох місяців з дня оприлюднення повідо-

млення про припинення Товариства шляхом реорга-

нізації на порталі електронних сервісів у порядку, ви-

значеному Міністерством юстиції України в Порядку 

надання відомостей з Єдиного державного реєстру. 

Заявлення кредиторами вимог приймаються до ува-

ги ліквідатора Товариства, Дробишева Сергія Вла-

диславовича, у письмовій формі за місцезнаходжен-

ням Товариства: Україна, 01001, місто Київ, площа 

Спортивна, будинок 1-А, Вежа А, поверх 15.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ «УТЕРКЕ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: 40739848 (да-

лі Товариство) повідомляє, що 27.09.2021 Єдиним 

учасником Товариства прийнято рішення № 270921 

про припинення діяльності Товариства шляхом його 

приєднання до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДІТЕКС УКРАЇНА» (ідентифікацій-

ний код: 35534116). Вимоги кредиторів приймають-

ся у письмовій формі протягом двох місяців з дня 

оприлюднення повідомлення про припинення Това-

риства шляхом реорганізації на порталі електронних 

сервісів у порядку, визначеному Міністерством юс-

тиції України в Порядку надання відомостей з Єди-

ного державного реєстру. Заявлення кредиторами 

вимог приймаються до уваги ліквідатора Товари-

ства, Дробишева Сергія Владиславовича, у письмо-

вій формі за місцезнаходженням Товариства: Украї-

на, 01001, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, 

Вежа А, поверх 15.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ «СТРАДІВАРІУС УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: 

35534933 (далі Товариство) повідомляє, що 

27.09.2021 Єдиним учасником Товариства прийнято 

рішення № 270921 про припинення діяльності Това-

риства шляхом його приєднання до ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДІТЕКС УКРА-

ЇНА» (ідентифікаційний код: 35534116). Вимоги кре-

диторів приймаються у письмовій формі протя-

гом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення 

про припинення Товариства шляхом реорганізації на 

порталі електронних сервісів у порядку, визначеному 

Міністерством юстиції України в Порядку надання ві-

домостей з Єдиного державного реєстру. Заявлення 

кредиторами вимог приймаються до уваги ліквідато-

ра Товариства, Дробишева Сергія Владиславовича, у 

письмовій формі за місцезнаходженням Товариства: 

Україна, 01001, місто Київ, площа Спортивна, буди-

нок 1-А, Вежа А, поверх 15.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ «ПУЛ ЕНД БЕА УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: 35534624 

(далі Товариство) повідомляє, що 27.09.2021 Єди-

ним учасником Товариства прийнято рішення  

№ 270921 про припинення діяльності Товариства 

шляхом його приєднання до ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДІТЕКС УКРАЇНА» 

(ідентифікаційний код: 35534116). Вимоги кредито-

рів приймаються у письмовій формі протягом двох 

місяців з дня оприлюднення повідомлення про при-

пинення Товариства шляхом реорганізації на порта-

лі електронних сервісів у порядку, визначеному Мі-

ністерством юстиції України в Порядку надання ві-

домостей з Єдиного державного реєстру. Заявлення 

кредиторами вимог приймаються до уваги ліквідато-

ра Товариства, Дробишева Сергія Владиславовича, у 

письмовій формі за місцезнаходженням Товариства: 

Україна, 01001, місто Київ, площа Спортивна, буди-

нок 1-А, Вежа А, поверх 15.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ «ОЙШО УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: 35534912 (да-

лі Товариство) повідомляє, що 27.09.2021 Єдиним 

учасником Товариства прийнято рішення № 270921 

про припинення діяльності Товариства шляхом його 

приєднання до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДІТЕКС УКРАЇНА» (ідентифікацій-

ний код: 35534116). Вимоги кредиторів приймають-

ся у письмовій формі протягом двох місяців з дня 

оприлюднення повідомлення про припинення Това-

риства шляхом реорганізації на порталі електронних 

сервісів у порядку, визначеному Міністерством юс-

тиції України в Порядку надання відомостей з Єди-

ного державного реєстру. Заявлення кредиторами 

вимог приймаються до уваги ліквідатора Товари-

ства, Дробишева Сергія Владиславовича, у письмо-

вій формі за місцезнаходженням Товариства: Украї-

на, 01001, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, 

Вежа А, поверх 15.

Приватний нотаріус Сумського районного нотарі-
ального округу Сумської області Хоменко О. В. по-
відомляє, що після смерті Стрельченко Парасковії 
Петрівни, 17 березня 1922 року народження, постій-
ним місцем проживання та реєстрації якої було: се-
ло Яструбине, вулиця Садова, будинок 58, Сумського 
району Сумської області, яка померла 1 липня 2020 
року, була відкрита спадкова справа.

Просимо спадкоємців за законом Стрельчен-
ко Оксану Григорівну та Стрельченко Андрія Гри-
горовича у строк до 01 січня 2022 року звернути-
ся з питання оформлення спадщини до нотаріуса за  
адресою: 40035, місто Суми, проспект М. Лушпи,  
будинок 5, корпус 30, кв. 131, або за телефонами: 
068-517-33-04, 099-422-73-04.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)

Казарцев Андрій Петрович, 18.06.1978 р.н., уродже-
нець м. Нерчинськ Читинської області РРФСР, зареє-
стрований за адресою: м. Алчевськ Луганської області, 
вул. Ленінградська, буд. 49Б, кв. 55 — на підставі ст.ст. 
133, 135, 2975 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
04.10.2021, 05.10.2021 та 06.10.2021 о 10 годині до  
УСБУ у Хмельницькій області: м. Хмельницький, вул. Ге-
роїв Майдану, 19 до слідчого Омельченка В. В., р.т. (0382) 
69-85-38, 65-72-73, для участі у слідчих, процесуаль-
них діях та для виконання вимог ст. 290 КПК України — 
ознайомлення з матеріалами кримінального проваджен-
ня № 22019240000000037 від 16.09.2019, в якому Ви є 
підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Святошинський районний суд міста Киє-
ва викликає як обвинуваченого Федоркіна Сер-
гія Івановича для розгляду кримінального про-
вадження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42017010000000196 відносно Федоркіна Сер-
гія Івановича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 12.10.2021 на 11 год. 30 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя Новик В. П.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Адаменко Олену Григорівну, 
06.08.1968 року народження, для розгляду кримі-
нального провадження, внесеного 06.10.2016 р. до 
ЄРДР за № 42016000000002716 відносно Адаменко 
Олени Григорівни, обвинуваченої у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та пові-
домляє, що судовий розгляд кримінального прова-
дження відбудеться 04.10.2021 р. о 15:30 год. в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Суддя Ясельський А. М.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1068/2017 за обвинуваченням Люкайтіса Д. В. 
за ч. 1 ст. 110 КК України, згідно Єдиного державного ре-
єстру досудових розслідувань за №22015101110000037 
від 26.02.2015 року, розгляд якого здійснюється в по-
рядку спеціального судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судовий розгляд по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 13.10.2021 року о 09 год. 30 
хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська 31 А, 
каб. №501, в яке викликається обвинувачений Люкай-
тіс Дмитро Володимирович, який проживає за адресою: 
Російська Федерація, м. Москва, вул. Баришиха, буд. 25, 
корп. 1, кв. 323.

Суддя Л. Л. Щебуняєва 

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Кагітіну Ірину Володимирівну у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 05.10.2021, 11:30 год. 
в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

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

Суддя О. В. Жежера 

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
як обвинуваченого Васильєва Олександра Модестовича 
(к/п № 42016010000000247), обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, для роз-
гляду кримінального провадження та повідомляє, що су-
довий розгляд по суті стосовно Васильєва О. М. відбу-
деться 12.10.2021 р. об 11 год. 00 хв. в приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710. 

Васильєв О.М. повідомляється про те, що ухвалою су-
ду від 05.11.2019 прийнято рішення про здійснення сто-
совно нього спеціального судового провадження. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Новик В. П.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинувачену Кіт Марину Вікторівну, 
11.06.1962 року народження, для розгляду кримі-
нального провадження, внесеного 20.12.2016 р. до 
ЄРДР за № 42016000000004004 відносно Кіт Мари-
ни Вікторівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, 
що підготовче судове засідання та розгляд клопо-
тання про здійснення спеціального судового прова-
дження відбудеться 04.10.2021 р. о 16:00 год. в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Суддя Ясельський А. М.
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Гакуго збирається присвятити себе тренерській роботі, 
щоб і надалі бути відданим сумо

Зірковий шеф-кухар відкриє ресторан,  
де працюватимуть біженці 

СОЦІАЛЬНА ПОЗИЦІЯ. 
Один із провідних шеф-кухарів 
Бельгії Сеппе Нобельс, який ке-
рував рестораном Graanmarkt 
13 в Антверпені, планує відкри-
ти власний ресторан, де працю-
ватимуть біженці. Graanmarkt 
13 відомий не лише у Бельгії, а 
й в інших країнах. Його фішка 
— страви з овочів. Хоч у меню є 
м’ясні та рибні страви, просла-
вили ресторан овочеві витво-
ри шефа Нобельса. За це він 
отримав першу в історії зелену 
зірку Мішлен.  

Проте нещодавно Сеп-
пе Нобельс оголосив, що пла-
нує відкрити власний ресто-
ран Instroom (слово-каламбур, 
яке має подвійне значення: по-

вінь та наплив студентів-пер-
шокурсників). Його розташова-
но поблизу порту Антверпена, 
на місці, де колись була їдаль-
ня для працівників порту.  Пер-
сонал нового ресторану Сеппе 
Нобельса становитимуть 12 бі-
женців, яких направить до ньо-
го бюро із працевлаштування 
Фландрії і які пройдуть у ньо-
го курс навчання. Теоретичний 
курс триватиме вісім тижнів, по-
тім — два місяці практики в рес-
торані. Під час практичної час-
тини учні готуватимуть свої на-
ціональні страви, але з нотками  
високого кухарського мисте-
цтва, гідного зірки Мішлен. 

Створення страви з меню 
Instroom передбачає три кроки.

«Спочатку учні готують свою 
національну страву традицій-
ним способом і пояснюють, чо-
му вона для них важлива. По-
тім я роблю домашнє завдан-
ня: досконало вивчаю цю стра-
ву і ми її обговорюємо.  А на 
третій день знову готуємо її, 
але за таким правилом: онов-
лену на 80% готуємо з місце-
вих продуктів і на 20% — із 
продуктів країни походження», 
—  розповів Сеппе Нобельс ви-
данню Brussels Times.

На запитання журналістів, 
чому Сеппе Нобельс — всес-
вітньо відомий шеф-кухар, 
який керував  мішленівським 
рестораном, вирішив відкрити 
ресторан біля портових доків 

і працювати з біженцями, він 
відповів, що завжди був со-
ціально активним: «Як шеф-
кухар я відчув, що хочу роби-
ти внесок у суспільство, а не 
просто прагнути винагороди у 
високій кухні та гастрономії». 
За його словами, свою остан-
ню нагороду — зелену зірку 
Мішлен він отримав за про-
пагування здорових принци-
пів харчування, у якому ово-
чам відведено головне місце 
у раціоні.  

«Після 13 років, протя-
гом яких я співпрацював  із 
Graanmarkt 13, у мене було від-
чуття, що я досяг апогею. Те-
пер хочу спробувати щось но-
ве», — сказав шеф-кухар. 

Уперше мером Берліна стала жінка
ГЕНДЕР. Німецькі соціал-

демократи перемогли на ре-
гіональних виборах у Бер-
ліні та очолили уряд феде-
ральної землі, повідомляє 
Reuters. Завдяки цьому кан-
дидатка від СДПН Францис-
ка Гіффай стане першою в 
історії жінкою-мером німець-
кої столиці.

43-річна Франциска Гіф-
фай, яка раніше очолюва-
ла міністерство у справах 
сім’ї в уряді Ангели Меркель, 
змінить на цій посаді члена 
СДПН Міхаеля Мюллера. Він 
вирішив більше не балотува-
тися. 

У Берліні СДПН набрала 
21,4%,  зелені —  18,9%, лі-
ві — 14%. Вірогідно, СДПН 

збереже нинішню коаліцію 
в мерії із зеленими та ліви-
ми.

Ще однієї сенсацією ни-
нішніх виборів до Бундеста-
гу стала перемога двох від-
критих трансгендерних жі-
нок Тесси Ганзерер та Найк 
Славік  від партії «Союз 90/
Зелені», повідомляє DW. 

Перша раніше була депу-
таткою зелених у ландта-
зі Баварії, а друга представ-
ляла на виборах Північний 
Рейн-Вестфалію і посіла 11 
місце у списку зелених. 

Досі в Бундестазі був ли-
ше один депутат-трансген-
дер, однак про це стало ві-
домо тільки після закінчення 
його повноважень. 

Із чемпіонів сумо — на 
пенсію

СПОРТ. Чемпіон із традиційної японської боротьби сумо Гакуго 
оголосив про намір вийти на пенсію. За плечима спортсмена по-
над 1000 перемог.  Він прибув до Японії з рідної Монголії 15-річ-
ним і швидко досяг успіхів.  

Нині 36-річний Гакуго вирішив покинути спорт через давню 
травму коліна, яка дедалі настирливіше дає про себе знати.  За 
кар’єру Гакуго зібрав більше титулів і перемог, ніж будь-хто з бор-
ців в історії сумо.  Після його виходу на пенсію в Японії залишить-
ся тільки один суміст із найвищим званням йокодзуна. Гакуго де-
бютував у сумо 2001-го, а через шість років уже здобув звання йо-
кодзуна. Він відомий особливим стилем нападу, і йому припису-
ють те, що сумо в Японії набуло популярності останніми роками. 

Проте сумо — жорсткий травматичний спорт. На початку цьо-
го року Гакуго переніс операцію на правому коліні, через що ви-
мушений був пропустити кілька змагань. Хоч уже отримував по-
передження від ради йокудзана, яка нагадувала йому, що неяв-
ка на турніри  може призвести до позбавлення його цього почес-
ного звання.

Після 45-ї перемоги в турнірі сумо, який відбувся у липні цьо-
го року, борець заявив, що його здоров’я погіршилося, і він ду-
має про зміни в кар’єрі. Гакуго розповів журналістам, що збира-
ється присвятити себе тренерській роботі, щоб і надалі бути від-
даним сумо. 

Перукарські послуги за законами шаріату
НОВІ ПРАВИЛА. Влада та-

лібів заборонила перукарям 
в афганській провінції Гіль-
менд голити та підстригати 
бороди, заявивши, що це по-
рушує ісламське законодав-
ство. Релігійна поліція «Талі-
бану» заявила, що кожного, 
хто порушить це правило, ка-
ратимуть. Такі самі поперед-

ження отримали і деякі перу-
карі в Кабулі.  

У повідомленні, поширеному 
в салонах краси на півдні про-
вінції Гільменд, офіцери «Талі-
бану» застерегли, що перука-
рі повинні дотримуватися зако-
нів шаріату щодо зачісок і борід. 

«Ніхто не має права оскар-
жувати це», — йдеться в роз-

порядженні, повідомляє ВВС.  
Під час першого перебування 
«Талібану» у владі з 1996-го по 
2001 рік радикальні ісламісти 
заборонили модельні зачіски й 
наполягали, щоб чоловіки від-
рощували бороди. Але відтоді в 
Афганістані поширилася мода 
на поголені обличчя, а чоловіки 
регулярно навідувалися до пе-

рукарень, щоб зробити сучас-
ні зачіски.  Афганські перукарі 
побоюються, що нові правила 
негативно позначаться на їхніх 
заробітках. Адже налякані пер-
спективою переслідування та-
лібів чоловіки не хочуть стригти 
бороди і стригтися, щоб не ви-
окремлюватися з натовпу і не 
наражати себе на небезпеку.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

За словами Сеппе Нобельса, зелену зірку Мішлен він отримав за пропагування здорових принципів харчування, у 
якому овочам відведено головне місце у раціоні
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Франциска Гіффай раніше очолювала міністерство у 
справах сім’ї в уряді Ангели Меркель
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