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Міністр охорони здоров’я про вакцинацію проти ковіду 
як єдиний шанс уберегти себе від важкого перебігу 
хвороби, госпіталізації та смерті

Суспільство  
має право знати 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. «Цифрове майбутнє» Збройних сил — 
один із пріоритетних напрямів. Ідеться про трансформацію розвід-
ки, автоматизованого управління, зв’язку, високоточної зброї, ро-
ботизованих комплексів, безпілотників та інших високотехноло-
гічних систем», — наголосила заступниця міністра оборони Ганна 
Маляр на брифінгу про стан і перспективи цифрової трансфор-
мації, оснащення ЗСУ високотехнологічним озброєнням і військо-
вою технікою.

Відомство зацікавлене в належному інформуванні суспільства 
про стан і діяльність армії, напрямів її розвитку, насамперед пер-
спектив і можливостей цифрової трансформації, впровадження 
інноваційних технологій, ситуацію в зоні ООС. Міноборони будує 
відкриту комунікацію із суспільством, відстежує публічні дискусії з 
військової тематики, бере в них активну участь. Щороку тут відпо-
відають на щонайменше 70 тисяч запитів, повідомляє пресслуж-
ба Міноборони. 

Практичну складову «цифрового майбутнього» ЗСУ можна бу-
де побачити в окремій експозиції зразків озброєння та військової 
техніки на Михайлівській площі в Києві з 13 по 17 жовтня.

ВІКТОР ЛЯШКО:

ЦИФРА ДНЯ

28,705 млрд доларів
становили міжнародні резерви 

України на 1 жовтня. У вересні вони 
скоротилися на 9,2% через пікові 

виплати за зовнішніми зобов’язаннями

«Цей вірус найнебезпечніший 
для людей, старших за 
60 років, із хронічними 

захворюваннями й тих, 
хто часто контактує з 

людьми: держслужбовців, 
учителів, соцпрацівників». 

Країна 
трансформується  
і втілює реформи

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає,  
що спричинена пандемією криза вимагає від урядів усіх країн 
лідерства й неординарних рішень 
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АГРАРНА ЕКОНОМІКА

Організатори першого промотуру 
Дніпром визначили пріоритети 
й можливості для відновлення 
регулярних маршрутів водними 
артеріями країни

ІНФРАСТРУКТУРА

«Урядовий кур’єр» аналізує, 
як підвищення цін на газ 
позначиться на виробництві  
мінеральних добрив та вплине 
на майбутній урожай

ЦИТАТА ДНЯ

Газову кризу в Європі спричинив постачальник-монополіст
ГТС. Транзит природного газу 

українською газотранспортною 
системою до країн Європи у ве-
ресні становив 3,257 мільяр-
да кубометрів. Найбільші обся-
ги надійшли до Словаччини — 
1,989 мільярда кубів, або 61,1% 
загальних обсягів транзиту. До 
Польщі Оператор ГТС Украї-
ни (ОГТСУ) протранспортував 
332 мільйони кубометрів пали-
ва, до Угорщини — 742 мільйо-
ни кубів, а до Молдови надій-

шло 194 мільйони кубометрів.    
За даними ОГТСУ, оприлюдне-
ними на сайті компанії, на вере-
сень 2021 року Газпром броню-
вав лише 4% додаткових гаран-
тованих транзитних потужнос-
тей. Внаслідок цього середньо-
добові обсяги транспортуван-
ня російського газу територією 
України того місяця скоротили-
ся до 109 мільйонів кубометрів 
— мінімального обсягу, згідно з 
чинною транзитною угодою між 

НАК «Нафтогаз України» та ро-
сійським ПАТ «Газпром». Укла-
дена наприкінці 2019 року стро-
ком на п’ять років, вона перед-
бачає бронювання Газпромом 
потужностей для транзиту об-
сягом 65 мільярдів кубометрів 
(178 мільйонів кубів на добу) у 
2020 році та по 40 мільярдів ку-
бів (110 мільйонів кубів на добу) 
у 2021—2024 роках.

«ОГТСУ пропонує близь-
ко 80 мільйонів кубів на добу 

додаткових потужностей для 
транзиту газу до Європи. Та 
підсумки аукціонів демонстру-
ють: Газпром не зацікавлений 
у збільшенні поставок. На ве-
ресень і жовтень не було за-
броньовано навіть гарантова-
них 15 мільйонів кубів додат-
кових потужностей, не кажучи 
вже про переривчасті. ОГТСУ 
залишається надійним партне-
ром для ЄС, і протягом усьо-
го газового року 2021/2022 

пропонуватиме необхідні по-
тужності для транзиту. Однак 
наша ГТС використовується 
менш ніж на третину загаль-
ної транзитної потужності  146 
мільярдів кубів на рік. Ці неза-
діяні потужності, що вдвічі пе-
ревищують потужності «Пів-
нічного потоку-2», можна ви-
користати для збільшення по-
ставок газу до ЄС», — каже 
генеральний директор ОГТСУ 
Сергій Макогон.
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ПОСТАНОВА КМУ

Деякі питання здійснення державного 
контролю/моніторингу за дотриманням 
вимог законодавства під час надання 
соціальної підтримки, соціальних послуг  
та за дотриманням прав дітей

Глава уряду взяв участь у роботі Київського міжнародного економічного форуму
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Відповідно до наказу Державного агентства лісо-
вих ресурсів України від 27.09.2021 №560 «Про при-
пинення Державного підприємства «Боринське лісо-
ве господарство» та затвердження складу Комісії з 
припинення» прийнято рішення про припинення ді-
яльності Державного підприємства «Боринське лі-
сове господарство», код згідно з ЄДРПОУ 20762097, 
шляхом реорганізації, а саме — приєднання  до Дер-
жавного підприємства «Самбірське лісове господар-
ство», код згідно з ЄДРПОУ 00992510.

Вимоги до кредиторів приймаються у письмово-
му вигляді протягом двох місяців з дня оприлюднен-
ня повідомлення про рішення засновника про при-
пинення шляхом реорганізації Державного підпри-
ємства «Боринське лісове господарство» за адресою 
підприємства: 82547, Львівська обл., Самбірський 
р-н, смт Бориня.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Відповідно до наказу Державного агентства лі-
сових ресурсів України  від «04» жовтня 2021 року 
№618, прийнято рішення про припинення ДЕРЖАВ-
НОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПО-
ДАРСТВО «ЗВІРІВСЬКЕ» код ЄДРПОУ: 05538158, 
юридична адреса: 45250, Волинська обл., Ківерців-
ський р-н, село Звірів, вул. Мисливська, буд.12, про 
що внесені відомості до Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань 06.10.2021 р.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до 
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО «ЗВІРІВСЬКЕ» складає 2 місяці.

Голова ліквідаційної комісії  
Ярмолюк Анатолій Володимирович

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Відповідно до наказу Державного агентства лі-
сових ресурсів України  від «04» жовтня 2021 року  
№ 612, прийнято рішення про припинення ДЕРЖАВ-
НОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛИНСЬКИЙ ЛІСОВИЙ 
СЕЛЕКЦІЙНО-НАСІННЄВИЙ ЦЕНТР» код ЄДРПОУ: 
33278968, юридична адреса:45638, Волинська обл., 
Луцький р-н, село Лище, вул. Селекційна, буд. 3, про 
що внесені відомості до Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань 06.10.2021 р.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до дер-
жавного підприємства «ВОЛИНСЬКИЙ ЛІСОВИЙ СЕ-
ЛЕКЦІЙНО-НАСІННЄВИЙ  ЦЕНТР» складає 2 місяці.

Голова ліквідаційної комісії  
Ярмолюк Анатолій Володимирович

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Відповідно до наказу Державного агентства лісових 
ресурсів України  від «04» жовтня 2021 року № 608, при-
йнято рішення про припинення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИ-
ЄМСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ АГ-
РОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОЖИЩЕАГРОЛІС» 
код ЄДРПОУ: 37040080, юридична адреса: 45100, Во-
линська обл., Луцький р-н, місто Рожище, вул. Гранична, 
буд. 86 А, про що внесені відомості до Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань 06.10.2021 р.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до ДЕР-
ЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОС-
ПОДАРСЬКЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «РО-
ЖИЩЕАГРОЛІС» складає 2 місяці.

Голова ліквідаційної комісії  
Ярмолюк Анатолій Володимирович

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 вересня 2021 р. № 1018 
Київ

Про внесення змін до Порядку 
функціонування національної системи 
управління та контролю за виконанням 

спільних операційних програм прикордонного 
співробітництва Європейського інструменту 

сусідства 2014—2020
Кабінет Міністрів України ПОСТаНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку функціонування національної системи управління та контр-

олю за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва 
Європейського інструменту сусідства 2014—2020, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 554 «Про запровадження національ-
ної системи управління та контролю за виконанням спільних операційних програм 
прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014—2020» 
(Офіційний вісник України, 2018 р., № 61, ст. 2108; 2020 р., № 2, ст. 65, № 51, ст. 1600;  
2021 р., № 56, ст. 3467), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 вересня 2021 р. № 1018

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку функціонування національної системи управління 
та контролю за виконанням спільних операційних програм прикордонного 

співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014—2020

1. У пункті 2:
1) доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:
«електронна система моніторингу програми — інформаційна (автоматизо-

вана) система із комунікаційним порталом для підтримки подання, затверджен-
ня проектів, контролю та звітності  за проектами у рамках спільних операційних 
програм прикордонного співробітництва, адміністрування якої покладено на Ор-
ган управління відповідної спільної операційної програми прикордонного спів-
робітництва;».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий — двадцять дев’ятий вважати відповідно аб-
зацами десятим — тридцятим;

2) доповнити пункт після абзацу двадцять четвертого новим абзацом тако-
го змісту:

«програмні документи — документи щодо підготовки, реалізації та  контро-
лю за використанням коштів у рамках проектів, затверджені Органом управлін-
ня, рішенням Спільного моніторингового комітету, Спільним технічним секрета-
ріатом;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять п’ятий — тридцятий вважати відповідно абза-
цами двадцять шостим — тридцять першим.

2. Пункт 4 після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:
«забезпечення перевірки інформації про суб’єкт аудиторської діяльності, з 

яким головний партнер та/або партнер (резидент) уклав договір про надання ау-
диторських послуг з перевірки витрат за проектами в рамках спільних операцій-

Приватний нотаріус 
Мелітопольського районного 

нотаріального округу Запорізької області 
Земенкова Юлія Анатоліївна 

(м. Мелітополь, Запорізька область, 
пр. 50-річчя Перемоги, 18/1, 72313) 

запрошує спадкоємців померлої 
16 квітня 2021 року 

Мельник Тетяни Федорівни, 
03 листопада 1954 року народження. 

Спадкоємцям пропонується звернутися 
до нотаріуса у строк до 16 жовтня 

2021 року.

Спадкоємець за законом 

Русин Оксана Володимирівна

після смерті 

Крижанівської Ірини Теодорівни 

розшукує спадкоємця за заповітом 

Медвєдєву Антоніну Антонівну.

Прохання звертатися за тел.. 0982316498 

або за адресою: 81000, Львівська обл., 

м. Яворів, вул. Львівська, 15, Яворівська 

державна нотаріальна контора.

Вважати втраченим 

свідоцтво на право власності, 

видане 21.04.2005 року приватизаційною 

комісією по приватизації житла, 

стосовно квартири номер 9 (дев’ять), 

що розташована в будинку номер 3 (три) 

по провулку Лютневому 

в смт Володарка Київської області.

29.09.2021 

Національний банк України

 прийняв рішення 

про виключення з Державного реєстру 

фінансових установ ТОВ «ФК «ІНВЕСТ 

ХАУС» (ЄДРПОУ 41661563), 

ТОВ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 42642866) 

та ПТ «ЛОМБАРД «АГАТ» МИКИТАС 

І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 24616993) 

на підставі поданих ними заяв.

Повідомляємо, що Товариством 
з обмеженою відповідальністю 

«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» 
(ідентифікаційний код 37739041) 

було втрачено основні дві (2) печатки 
01.10.2021 року із зображенням 

логотипу ТЕЦ. У зв’язку із цим 04.10.2021 
року було видано Наказ № 164 
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них програм, у Переліку незалежних аудиторів, які пройшли процедуру відбору 
і можуть залучатися до перевірки витрат за проектами в рамках спільних опера-
ційних програм, якщо проведення такої перевірки передбачено програмними до-
кументами;

забезпечення надання доступу незалежному аудитору до електронної систе-
ми моніторингу відповідної спільної операційної програми прикордонного спів-
робітництва шляхом його реєстрації для проведення перевірки витрат за проек-
тами в рамках спільних операційних програм, якщо надання доступу передбаче-
но програмними документами;

забезпечення перевірки інформації щодо процедури закупівлі головними 
партнерами та/або партнерами (резидентами) аудиторських послуг на відповід-
ність національному законодавству або правилам здійснення закупівель, затвер-
дженим Органом управління/рішеннями Спільного моніторингового комітету, як-
що це передбачено програмними документами, шляхом залучення до виконання 
цієї функції Національного органу управління (у разі потреби).».

У зв’язку з цим абзаци сьомий — тринадцятий вважати відповідно абзацами 
десятим — шістнадцятим.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 вересня 2021 р. № 1074-р 
Київ

Про передачу ділянки проїзної частини 
автомобільної дороги «Східний автошлях»  

у власність Прилуцької міської 
територіальної громади

Передати ділянку проїзної частини автомобільної дороги «Східний автошлях» 
протяжністю 1,2 кілометра, що проходить від повороту із шляхопроводу через заліз-
ничну колію по вул. Дружби Народів до переїзду через залізничну колію по вул. Пи-
рятинській у м. Прилуках Чернігівської області, у власність Прилуцької міської тери-
торіальної громади.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 вересня 2021 р. № 1086-р 
Київ

Деякі питання наглядової ради  
публічного акціонерного товариства 

«Центренерго»
Погодити кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради пу-

блічного акціонерного товариства «Центренерго» Безлепкіна Валерія Михайловича, 
Мужеля Олександра, Щекатурова Валерія Вячеславовича як незалежних членів та Ку-
діна Дениса Ігоровича, Готи Андрія Олеговича як представників держави. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 вересня 2021 р. № 1087-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану 
акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-

хімічна компанія» на 2021 рік
Затвердити фінансовий план акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна 

компанія» на 2021 рік, що додається до оригіналу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 вересня 2021 р. № 1107-р 
Київ

Про внесення змін до пункту 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 21 липня 2021 р. № 816
Внести до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня  

2021 р. № 816 «Про проведення аудиту матеріально-технічних ресурсів, озброєння 
та спеціальних засобів Державної фіскальної служби» (Офіційний вісник України,  
2021 р., № 60, ст. 3792) такі зміни:

після слів «Національної поліції» доповнити словами «, Служби безпеки (за зго-
дою), Офісу Генерального прокурора (за згодою), Адміністрації Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної архівної служби»;

цифри і слово «25 серпня» замінити цифрами і словом «24 вересня».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 вересня 2021 р. № 1145-р 
Київ

Про затвердження плану заходів  
щодо розвитку системи технічного 

регулювання на період до 2025 року
1. Затвердити план заходів щодо розвитку системи технічного регулювання на пе-

ріод до 2025 року, що додається.
2. Центральним органам виконавчої влади подавати щороку до 1 березня Мі-

ністерству економіки інформацію про стан виконання плану заходів, затверджено-
го цим розпорядженням, для її узагальнення та подання у місячний строк Кабінето-
ві Міністрів України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Із планом заходів, затвердженим урядовим розпорядженням,  

можна ознайомитись на сайті «УК».

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Відповідно до наказу Державного агентства лісових ресурсів України  

від «04» жовтня 2021 року № 594, прийнято рішення про припинення 
Державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподарське агропро-
мислове підприємство «Ратнеагроліс» код ЄДРПОУ: 34417131, юри-
дична адреса: 44101 Волинська область, Ковельський район, смт Рат-
не, вул. Гранична, 31, про що внесені відомості до Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань 06.10.2021 р.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до державного підприєм-
ства «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство 
«Ратнеагроліс» складає 2 місяці.

Голова ліквідаційної комісії Володимир ЧИКОР 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Відповідно до наказу Державного агентства лісових ресурсів Укра-

їни  від «04» жовтня 2021 року № 603, прийнято рішення про припи-
нення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦУМАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПО-
ДАРСТВО» код ЄДРПОУ: 00991491, юридична адреса: 45233, Волин-
ська обл., Луцький р-н, селище міського типу Цумань, вул. Незалеж-
ності, буд. 124, про що внесені відомості до Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань 06.10.2021 р.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до ДЕРЖАВНОГО ПІД-
ПРИЄМСТВА «ЦУМАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» складає 2 місяці.

Голова ліквідаційної комісії Ярмолюк Анатолій Володимирович

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинува-
ченого: КАШИРІНА АЛЛІКА ВІКТОРОВИЧА  (к/п № 42015020420000194), 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, 
ч. 1 ст. 408 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання 
відбудеться 12 жовтня 2021 року об 11 год. 45 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Ко-
ласа 27-а , каб. 702.

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

Суддя Л. Г. Косик 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кристал Південь», 
65029, м. Одеса, вул. Скісна, буд. 1, код ЄДРПОУ 37946314, повідомляє 

про втрату: суднового білета № 1342 на риболовне судно, бортовий реєстраційний номер ЯОД-0290; 
суднового білета серії ДБ № 003728 на риболовне судно, бортовий реєстраційний номер ЯОД-2513.

Втрачені документи вважати недійсними.

Свідоцтво про право власності та Свідоцтво про право плавання 
під державним прапором України 

на судно BRP GTI 130 № CA-YDV81957K415 з реєстраційним бортовим номером 
ua 4244 МА, судновласник Булат Олена Олександрівна, 

вважати недійсними.
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оголошення

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

Оголошення № 4 
про результати проведення конкурсу з придбання квартир на умовах пайової участі та на вторинному 

ринку для забезпечення житлом  військовослужбовців Національної гвардії України
1. Замовник:
1.1. Найменування: Головне управління Національної гвардії України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08803498.
1.3. Місцезнаходження:
Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:
Омельченко Сергій Васильович, Пастернак Оксана Любомирівна (тлф. (044) 249-27-23);
1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство внутрішніх справ України.
2. Джерело фінансування конкурсу: кошти державного бюджету України.
3. Адреса вебсайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю: mvs.gov.ua. 
4. Інформація про предмет конкурсу визначена в оголошенні № 3 від 26.08.2021.
Розкриття конкурсних пропозицій відбулося 20.09.2021 об 11-00 за адресою: 03151, м. Київ, вул. На-

родного Ополчення, 9-А.
5. Інформація про результати проведення конкурсу:
5.1. За лотом № 1 — переможцями визнано:
- ФО Мішук Ірина Ігорівна (ІПН 3380506122),
- ПП «Консоль» (ЄДРПОУ 32433715).
5.2. За лотом № 2 — переможцями визнано:
- ФО Іщенко Дмитро Олександрович (ІПН 3002902432),         
- ФО Бойко Олег Іванович (ІПН 2858122116),
- ФО Вартовий Олег Олександрович (ІПН 3429110591).
5.3. За лотом № 3 — переможцями визнано:
- ФО Голубєв Владислав Володимирович (ІПН 2717003217),         
- ФО Михальов Ігор Анатолійович (ІПН 2251812030).
5.4. За лотом № 4 — відмінено у зв’язку з поданням для участі в конкурсі менше двох конкурсних про-

позицій (відсутні конкурсні пропозиції).    
5.5. За лотом № 5 — переможцями визнано:
- Дочірнє підприємство «Будівельне управління № 2» ВАТ транспортного будівництва «ОДЕСТРАНС-

БУД» (ЄДРПОУ 22483602),
- ФО Каражеков Денис Іванович (ІПН 3380714636),
- ФО Череченко Катерина Степанівна  (ІПН 2904418403),
- ФО Каражеков Олександр Федорович (ІПН 2728300273),
- ФО Рогожин Миколай Валентинович (ІПН 2988017373),
- ФО Танасов Іван Федорович (ІПН 3247718078).
5.6. За лотом № 6 — відмінено в зв’язку з відхиленням всіх конкурсних пропозицій.   
5.7. За лотом № 7 — переможцями визнано:
- ТОВ «Фінансовий будівельний холдинг» (ЄДРПОУ 39115189),
- ФО Гурін Володимир Миколайович (ІПН 2765403076),
- АТ «ЗНВКІФ Княгиня Ярославна» (ЄДРПОУ 40468695).

Голова конкурсної комісії Руслан ДЗЮБА 
04.10.2021

СУДОВА ПОВІСТКА  
про виклик до суду у кримінальному провадженні 

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове за-
сідання на 18.10.2021, 19.10.2021 та 22.10.2021 року о 10-00 год. обвинуваче-
ного Тофана Сергія Сергійовича, 13.07.1983 року народження, зареєстрова-
ного за адресою: с. Воєводське Арбузинського району Миколаївської облас-
ті, вул. Набережна, буд. 103, який мешкав за адресою: м. Южноукраїнськ Ми-
колаївської області, вул. Дружби народів, 6/18, для участі у продовженні роз-
гляду кримінального провадження № 486/939/16- к по обвинуваченню Тофана 
Сергія Сергійовича у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 
ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ. 

Розгляд даного кримінального провадження відбудеться в приміщенні Юж-
ноукраїнського міського суду за адресою: вул. Дружби народів, З-«А», голову-
ючим суддею Савіним О. І. 

Вам необхідно з’явитися на вказані дати та час для участі у розгляді да-
ної справи. 

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 
з’явлення до суду. 

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

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

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

інші подібні обставини); 
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок 

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

куванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей за-
клад; 

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

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

клик. 
Наслідки неприбуття за викликом суду: 
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 

цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокуро-
ра та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК 
України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — 
статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — стат-
тею 327 КПК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ 
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Відповідно до наказу Державного агент-
ства лісових ресурсів України  від «04» жов-
тня 2021 року №598, прийнято рішення про 
припинення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ 
АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КА-
МІНЬ-КАШИРСЬКАГРОЛІС» код ЄДРПОУ: 
35097450, юридична адреса: 44500, Во-
линська область,  Камінь-Каширський ра-
йон, м. Камінь-Каширський, вул. Лісна, 11,  
про що внесені відомості до Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань 
06.10.2021 р.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог 
до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СПЕЦІА-
ЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ АГРОПРО-
МИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАМІНЬ-КА-
ШИРСЬКАГРОЛІС» складає 2 місяці.

Голова ліквідаційної комісії  
КОРЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Вважати недійсними свідоцтво 

на Право власності для прогулянкових 

суден та свідоцтво про Право 

плавання під державним прапором 

України, виданими для човна  

PRINCECRAFT BOATS INC. 

ProQJT79051I708, бортовий номер 

ua1095KV (виробництво Канада, 2008 р.), 

що належить на правах власності 

ТОВ «Релакс-система» 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення 

спеціального досудового розслідування стосовно 
підозрюваного Абієва А. Р.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави 
від 05.10.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному провадженні № 42014170690000082 
від 10.11.2014 стосовно Абієва Аметхана Рефатовича, 05.06.1993 р.н., 
останнє відоме місце проживання: АР Крим, Красногвардійський р-н, 
с. Амурське, вул. Дружби, 46/1, підозрюваного у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Абієва А.Р. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Абієв Аметхан Рефатович, 05.06.1993 р.н., останнє 

відоме місце проживання: АР Крим, Красногвардійський р-н, с. Амур-
ське, вул. Дружби, 46/1, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 26.10.2021, 27.10.2021, 28.10.2021 
у період часу з 09:00 до 14:00 до слідчого першого слідчого відділу 
(з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державно-
го бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Кривенка Іго-
ря Леонідовича, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37, каб № 
12, для повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, повідо-
млення про завершення досудового розслідування, відкриття сторо-
нами кримінального провадження матеріалів, ознайомлення з мате-
ріалами досудового розслідування, а також вручення обвинувального 
акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 42014170690000082 від 10.11.2014, в якому Ви є під-
озрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 
138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про початок здійснення спеціального досудового 

розслідування 
Ухвалою Заводського районного суду м. Миколаєва від 

30.09.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування стосовно підозрюваної Дрожачих Наталії Валеріїв-
ни, 17.10.1973 р.н. (останнє відоме місце проживання: АР Крим, 
Сімферопольський р-н, с. Перевальне, вул. Октябрьська, 51,  
в/ч А2320), яка підозрюється у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Дрожачих Наталія Валеріївна, 17.10.1973 р.н. (останнє відо-

ме місце проживання: АР Крим, Сімферопольський р-н, с. Пере-
вальне, вул. Октябрьська, 51, в/ч А2320), у відповідності до ви-
мог ст. ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам необхідно при-
бути до Територіального управління Державного бюро розсліду-
вань, розташованого у місті Миколаєві (м. Миколаїв, вул. Спась-
ка, 18, н.т. +38 (0512) 37 97 99) 18.10.2021, 19.10.2021 (з 09 год. 
00 хв. по 18 год. 00 хв.) для  повідомлення Вам про завершення 
досудового розслідування, відкриття та ознайомлення із матері-
алами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України, 
вручення Вам обвинувального акта та реєстру матеріалів досудо-
вого розслідування в порядку ст. 291 КПК України, у кримінально-
му провадженні №42015150410000151, внесеному до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 09.01.2015, в якому Ви є підозрю-
ваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого   
ч. 1 ст. 408 КК України.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обста-
вин, передбачених ст. 138 КПК України, настає відповідальність, 
передбачена ст. 139 КПК України.

Старший слідчий Першого слідчого відділу  
(з дислокацією у м. Миколаєві)  

ТУ ДБР у м. Миколаєві Валерій БЕСКРОВНИЙ

Кролевецький районний суд Сумської об-
ласті відповідно до ч. 3 ст. 323 КПК Украї-
ни викликає МАЧУЛЬСЬКОГО Василя Мико-
лайовича, 22 червня 1978 року народжен-
ня, уродженця с. Обтове Кролевецького ра-
йону Сумської області, громадянина Украї-
ни, зареєстрованого за адресою: м. Кроле-
вець, вул. Миру, 25/7, Сумської області, місце 
фактичного проживання: м. Кролевець, вул. 
Виноградова, 113, Сумської області, як об-
винуваченого по справі № 579/2019/20 пров. 
1-кп/579/76/21 за обвинуваченням Мачуль-
ського В. М. у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2  
ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України. 

Справа призначена до розгляду на 21 жов-
тня 2021 року о 13 годині 00 хвилин у при-
міщенні Кролевецького районного суду Сум-
ської області за адресою: м. Кролевець Сум-
ської області, вул. Франка, 13. 

Суд повідомляє, що за адресою зареєстро-
ваного місця проживання Мачульського В. М. 
направлено судову повістку про виклик до 
суду. У випадку неявки відповідача в судове 
засідання це оголошення вважається належ-
ним повідомленням, і справа буде розглянута 
за відсутності Мачульського В. М. у порядку 
спеціального судового провадження. 

Суддя В. М. Придатко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Яковлєв Юрій Олександро-

вич, 14.09.1981 року народження, зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Ли-
ман, на підставі ст.ст. 133, 135, 139, 297-
5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 12, 
13, 14 жовтня 2021 року, у період часу з 09 
год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до каб. №120 
3-го відділення (з дислокацією в м. Крама-
торськ) слідчого відділу 2-го управління (з 
дислокацією у м. Маріуполь Донецької об-
ласті) ГУ СБ України в Донецькій та Луган-
ській областях, до старшого слідчого Горо-
дничого І. В., за адресою: Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 
56, для допиту Вас як підозрюваного та про-
ведення інших слідчих (процесуальних) дій 
за Вашою участю у кримінальному прова-
дженні №22018050000000242 від 21.11.2018 
за підозрою Вас у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Відповідно до наказу Державного агентства лісових ресурсів України  від «04» жовтня 

2021 року № 620, прийнято рішення про припинення Державного підприємства «Прибузь-
ке лісове господарство» код ЄДРПОУ: 37626753, юридична адреса: 44313, с. Згорани, вул.
Шевченка, 58, Ковельський р-н, Волинська обл., про що внесені відомості до Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
06.10.2021 р.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до державного підприємства «Прибузьке лі-
сове господарство» складає 2 місяці.

Голова ліквідаційної комісії Туревич Володимир

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Відповідно до наказу Державного агентства лісових ресурсів України  від «04» жовтня 

2021 року № 597, прийнято рішення про припинення Державного підприємства «Шацьке 
учбово-досвідне лісове господарство» код ЄДРПОУ: 00991574, юридична адреса: Волин-
ська обл., Ковельський р-н, смт Шацьк, вул. Гагаріна, 19, про що внесені відомості до Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань 06.10.2021 р.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до державного підприємства «Шацьке учбо-
во-досвідне лісове господарство» складає 2 місяці.

Голова ліквідаційної комісії Туревич Володимир

01.10.2021 
Національний банк України 

прийняв рішення 
про виключення з Державно-

го реєстру фінансових установ 
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КАСА» 

(ЄДРПОУ 39331106) на підставі 
поданої нею заяви.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Відповідно до наказу Державного агентства лісових ресурсів України  

від «04» жовтня 2021 року №592, прийнято рішення про припинення 
Державного підприємства «Горохівське лісомисливське господарство» 
код ЄДРПОУ:13350807, юридична адреса: вул. Берестецька, 2, м. Горо-
хів, Волинська область, про що внесені відомості до Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань 06.10.2021 р.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до державного підприєм-
ства «Горохівське лісомисливське господарство» складає 2 місяці.

Голова ліквідаційної комісії Володимир Володимирович ФІЛЮК

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Відповідно до наказу Державного агентства лісових ресурсів Укра-

їни  від «04» жовтня 2021 року №600, прийнято рішення про припи-
нення Державного підприємства «Турійське лісове господарство» код 
ЄДРПОУ: 30996788, юридична адреса: вул. Володимирська, 39, смт Ту-
рійськ, Волинська область, про що внесені відомості до Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань 06.10.2021 р.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до державного підприєм-
ства «Турійське лісове господарство» складає 2 місяці.

Голова ліквідаційної комісії  Володимир Володимирович ФІЛЮК

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Відповідно до наказу Державного агентства лісових ресурсів Укра-

їни  від «04» жовтня 2021 року №599, прийнято рішення про при-
пинення Державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподар-
ське агропромислове підприємство «Локачіагроліс» код ЄДРПОУ: 
36709482, юридична адреса: вул. Героїв Майдану, 25, смт Локачі, Во-
линська область, про що внесені відомості до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань 06.10.2021 р.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до державного підприєм-
ства «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство 
«Локачіагроліс» складає 2 місяці.

Голова ліквідаційної комісії Володимир Володимирович ФІЛЮК

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Відповідно до наказу Державного агентства лісових ресурсів України  від 

«04» жовтня 2021 року №595, прийнято рішення про припинення Держав-
ного підприємства «Державне підприємство «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПО-
ДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЮБЕШІВАГРОЛІС» та затвердження складу Ко-
місії з його припинення. Код ЄДРПОУ: 35298111, юридична адреса: вул. Не-
залежності, 1а, смт Любешів, Камінь-Каширський район. Про що внесені ві-
домості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-під-
приємців та громадських формувань 06.10.2021 р.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до державного підприємства 
«Державне підприємство «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО «ЛЮБЕШІВАГРОЛІС» складає 2 місяці.

Голова ліквідаційної комісії Олег Валентинович Павляшик

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Відповідно до наказу Державного агентства лісових ресурсів Украї-

ни від «04» жовтня 2021 року №593, прийнято рішення про припинен-
ня Державного підприємства «Поліське лісове господарство» код згід-
но з ЄДРПОУ: 37580075, юридична адреса: 44624, Волинська обл., Ка-
мінь-Каширський р-н, с. Череваха, про що внесені відомості до Єдино-
го державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань від 06.10.2021 р.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до державного підприєм-
ства «Поліське лісове господарство» складає 2 місяці.

Голова ліквідаційної комісії Матчук Сергій Миколайович

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Відповідно до наказу Державного агентства лісових ресурсів України  

від «04» жовтня 2021 року №596, прийнято рішення про припинення 
Державного підприємства «Старовижівське лісове господарство» код 
ЄДРПОУ: 13354633, юридична адреса: 44401, смт Стара Вижівка, Ко-
вельський р-н, Волинська обл., вул. Незалежності, 66, про що внесені  
відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань 06.10.2021 р.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до державного підприєм-
ства «Старовижівське лісове господарство» складає 2 місяці.

Голова ліквідаційної комісії ДАНИЛЮК Віктор Петрович
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 9 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -1  +4 +10  +15 Черкаська -1  +4 +10  +15
Житомирська -1  +4 +10  +15 Кіровоградська 0  +5 +10  +15
Чернігівська -2  +3 +8  +13 Полтавська -2  +3 +9  +14
Сумська -2  +3 +8  +13 Дніпропетровська 0  +5 +10  +15
Закарпатська 0  +5 +11  +16 Одеська +3  +8 +11  +16
Рівненська -1  +4 +10  +15 Миколаївська +2  +7 +11  +16
Львівська -1  +4 +8  +13 Херсонська +3  +8 +11  +16
Івано-Франківська -1  +4 +8  +13 Запорізька +2  +7 +11  +16
Волинська -1  +4 +10  +15 Харківська -1  +4 +10  +15
Хмельницька -1  +4 +10  +15 Донецька +1  +6 +10  +15
Чернівецька -1  +4 +8  +13 Луганська -2  +3 +10  +15
Тернопільська -1  +4 +10  +15 Крим +3  +8 +10  +15
Вінницька -1  +4 +10  +15 Київ +1  +3 +11  +13

Укргiдрометцентр

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Горбань 
Валентину Василівну, 18.06.1959 року народження (місце реєстрації: 
вул. Набережна, 5, кв. 74, м. Саки, АР Крим) у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в судове засі-
дання, яке відбудеться 13 жовтня о 15 год. 30 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бражніка 
Ігоря Сергійовича, 21.04.1986 року народження (місце реєстрації: АР Крим, 
м. Севастополь, вул. Меньшикова, 19, кв. 34) у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у судове засідання, яке 
відбудеться 29 жовтня 2021 о 12 год. 00 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бєло-
усова Михайла Миколайовича, 26.11.1964 року народження (місце ре-
єстрації: вул. Фруктова, 1Б, Сімферополь, АР Крим) у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у су-
дове засідання, яке відбудеться 13 жовтня о 15 год. 20 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Осочен-
ко Інесу Костянтинівну, 19.09.1970 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95053, вул. Мате Залки, 7б, кв. 104, м. Сімферополь) у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни у судове засідання, яке відбудеться 13 жовтня 2021 року о 14 год. 00 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Курт-
лушаєва Ісмаіла Джареровича, 05.01.1951 року народження (місце ре-
єстрації: вул. Павленко, 2, Сімферополь, АР Крим) у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у су-
дове засідання, яке відбудеться 13 жовтня о 14 год. 50 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Бистряко-
ву Діану Святославівну, 25.05.1973 року народження (останнє відоме місце 
проживання: 98100, вул. Свердлова, 1, м. Феодосія) у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у судове засі-
дання, яке відбудеться 13 жовтня 2021 року о 14 год. 30 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Басо-
ву Олену Андріївну, 21.04.1986 року народження (місце реєстрації: АР 
Крим, м. Севастополь, вул. Павла Корчагіна, 6, кв. 46) у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у 
судове засідання, яке відбудеться 13 жовтня 2021 о 15 год. 00 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Можелян-
ського Віктора Анатолійовича, 10.05.1964 року народження (останнє відоме 
місце проживання: 95034, вул. Павленко, 35/53, м. Сімферополь) у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у су-
дове засідання, яке відбудеться 13 жовтня 2021 о 14 год. 20 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Лужецьку 
Світлану Анатоліївну, 12.04.1966 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Південна, 38, кв. 5, смт Чорноморське, Чорноморський 
р-н, АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України в судове засідання, яке відбудеться 13 жовтня 
2021 о 14 год. 10 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні По-
дільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хори-
ва, 21, каб. 313, під головуванням судді Казмиренко Л.В.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Щегель-
ського Максима Борисовича, 20.10.1977 року народження (останнє відоме 
місце проживання: вул. Грибоєдова, 12, кв. 51, м. Ялта) у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч .1 ст. 408 КК Украї-
ни у судове засідання, яке відбудеться 13 жовтня 2021 о 15 год. 30 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Шульгу 
Олега Анатолійовича, 31.03.1969 року народження (останнє відоме місце 
проживання: пр. Комбріга Потапова, 25, кв. 58, м. Севастополь, АР Крим) 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 5  
ст. 260 КК України у судове засідання, яке відбудеться 13 жовтня 2021 о  
16 год. 10 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Хомен-
ка Олега Юрійовича, 01.06.1971 року народження (останнє відоме місце 
проживання: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Братів Міхєєвих, 8, кім. 
34) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 408 КК України у судове засідання, яке відбудеться 13 жовтня 2021 о  
13 год. 00 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Зиму Пе-
тра Анатолійовича, 18.01.1970 року народження (місце реєстрації: вул. Ша-
пошникова, 1, кв. 25, м. Донецьк, 83000) у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України у судове засідан-
ня, яке відбудеться 13 жовтня 2021 о 15 год. 10 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Дмитрієва 
Тимофія Михайловича, 29.01.1969 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Репіна, 4, кв. 42, м. Севастополь) у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у судове засідан-
ня, яке відбудеться 13 жовтня 2021 року о 09 год. 15 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 404, під головуванням судді Кітова О.В.

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

Розшукуються спадкоємці ГРЕБЕННИКОВА ВОЛОДИМИРА ОЛЕКСІЙОВИ-
ЧА, який помер 23 березня 2021 року. Звертатися протягом місяця з дня пу-
блікації оголошення за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 
142, кв. 219; тел. (057) 364-45-96, нотаріус Харченко Л.Л.

Втрачені Свідоцтво про право власності на судно «Р-0216», що на-
лежить ТОВ «Євросток», серія PV №01500 та Свідоцтво про право пла-
вання під державним прапором України на судно «Р-0216», що нале-
жить ТОВ «Євросток», серія PF №01500, вважати недійсними.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Малише-
ва Михайла Григоровича, 10.10.1995 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Куйбишева, 13, кв. 81, м. Сімферополь) у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у судо-
ве засідання, яке відбудеться 13 жовтня 2021 о 15 год. 40 хв.

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

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

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

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження №1-кп/761/1584/2019 за обвинуваченням Буга-
йова М.М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 
ст.258-3 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудових роз-
слідувань за № 22018000000000152 від 07.05.2018 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий роз-
гляд по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 
27.10.2021 року о 14 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського районного 
суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, каб. №501.

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

Суддя Л.Л. Щебуняєва 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Калина Петра Савелі-
йовича, 26.09.1949 р.н. (який фактично проживає за адресою: АР Крим, 
Сімферопольський район, с. Журавлівка, вул. Невідома, 19), обвинува-
ченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, в підготовче судове засідання, призначене 12.10.2021 
року о 08 год. 50 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати документ, який по-
свідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відбу-
деться в приміщення Дарницького районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

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

Суддя П.Л. Коляденко 

Печерський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Гай-
даржийського Степана Петровича, 13.08.1964 р.н. (останні відомос-
ті місця проживання: вул. Мате Залки, 7, кв. 57, м. Сімферополь, АР 
Крим) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України, в підготовче судове засідання, яке відбудеться 26 жовтня 
2021 об 11 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Пе-
черського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Володи-
мирська, 15, каб. 328, під головуванням судді Білоцерківця О.А. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження. 
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