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Міністр енергетики про зміцнення енергонезалежності  
й формування сучасного ринку електроенергії в Україні

Якість послуг ЖКГ турбує 
більшість людей

СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО. Понад 17,9 тисячі пропозицій, 
звернень, скарг і заяв надійшло від початку року до територі-
альних органів Державної служби з питань безпечності харчо-
вих продуктів та захисту споживачів. За підсумками розгляду 
споживачам повернуто 7,6 мільйона гривень за низькоякісні то-
вари та надані послуги.

«Дуже важливо, щоб люди, споживчі права яких було пору-
шено, знали про те, що ми можемо їх захистити. Ми багато 
працюємо, щоб діджиталізувати процес подання та оброблен-
ня звернень, зробити його зручнішим для людей», — зазначи-
ла голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

45% звернень споживачів стосувались якості наданих послуг 
(з них 43% — якості житлово-комунальних послуг, 2% — якос-
ті фінансових і банківських послуг), 37% — якості непродоволь-
чих товарів, 5% — якості продовольчих товарів, повідомляє 
пресслужба відомства. В інших зверненнях ішлося про при-
дбання товарів через інтернет, поза торговельними або офіс-
ними приміщеннями та під час укладання договорів на відстані.

ГЕРМАН ГАЛУЩЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

247 948 700 000 
гривень надійшло з початку року до 

загального фонду місцевих бюджетів 
(без міжбюджетних трансфертів).  

Це на 20,1% більше за торішній 
аналогічний період

«До кінця 2022 року маємо 
вийти на паралельну 

роботу об’єднаної 
системи, а у 2023 

році — на повноцінну 
роботу української 

енергосистеми 
синхронно  

з європейською».

Про шкільне 
харчування дбають 
на найвищому рівні 

РЕФОРМА. У Дніпрі Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та перша 
леді Олена Зеленська взяли участь у третьому регіональному 
форумі «Реформа системи шкільного харчування» 
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Як Харків, де вперше в 
Україні успішно впроваджено 
систему комплексної 
допомоги постраждалим 
від домашнього насильства, 
передає досвід громадам

СОЦІУМ 

Чому наше суспільство досі борсається 
в гендерних оманах і страждає від 
стереотипів, у розмові з Урядовою 
уповноваженою з питань гендерної 
політики Катериною Левченко
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ЦИТАТА ДНЯ

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

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

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2022 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

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

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

Розпочалася 
передплата 

на II півріччя
2022 року.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ «Укрпошта» 
www.ukrposhta.ua
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

документи

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

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

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт із реєстром матеріалів до-

судового розслідування у кримінальному провадженні за  № 52020000000000455 від 20 липня 2020 року, в 
якому Немерюк Андрій Іванович обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28-ч. 2 ст. 366 КК України,  та Модлінський Микола Володимирович обвинувачується у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28-ч. 2 ст. 366 КК України. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 27 липня 2021 призначено підготовче судове засідання у кри-
мінальному провадженні № 52020000000000455 від 20 липня 2020 року. У зв’язку з чим викликається Не-
мерюк Андрій Іванович, 06 серпня 1973 року народження, який народився в Кавказькому районі Краснодар-
ського краю Російської Федерації, громадянин України,  зареєстрований та проживає за адресою: м. Хмель-
ницький, вул. Водопровідна, 44, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28-ч. 2 ст. 366 КК України, в судове засідання, яке відбудеться 19 жовтня 2021 року 
о 08:00 год.  у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий 
суддя: Задорожна Л. І., судді: Шкодін Я. В., Федоров О. В.

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

Повістка про виклик обвинувачених  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження 
Обвинувачені Дябов Володимир Анатолійович, 

30.01.1970 року народження, зареєстрований за 
адресою: м. Одеса, вул. Академіка Сахарова, 38, кв. 
66, Кравченко Андрій Сергійович, 16.07.1977 року 
народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 22-а/1, кв. 51, Шалунов Олександр 
Миколайович, 13.09.1984 року народження, зареє-
стрований за адресою: Одеська область, Красноок-
нянський район, с. Дігори, відповідно до вимог ст.ст. 
297-5, 323 КПК України викликаються в судове засі-
дання, що відбудеться 18.10.2021 року о 13:00 годині 
в залі судових засідань № 233 Приморського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, для участі в судовому засіданні в якості об-
винувачених. 

Суддя С. М. Кічмаренко

 Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження 
Обвинувачений Братов Олександр Іванович, 

14.05.1976 р.н., зареєстрований за адресою: Одесь-
ка область, м. Білгород- Дністровський, вул. І. Фран-
ка, 39, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання, що відбудеться 18 
жовтня 2021 року о 15.00 годині в залі судових засі-
дань № 222 Приморського районного суду м. Одеси 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі 
в судовому засіданні в якості обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

Обвинувачений Карасьов Володимир Васильович, 25.12.1970 р.н., зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, м. Красний Луч, мікрорайон 3, буд. 17, кв. 53 та проживаючий за адресою: м. Москва, Росій-
ська Федерація, Вам необхідно з’явитися на 09 год. 10 хв. 13.10.2021 до Ужгородського міськрайонного су-
ду Закарпатської області, що знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Загорська, 53 (суддя Логойда І. В.), 
для проведення підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні № 22018070000000115 від 
24.09.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, ч. 2  
ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ 
ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «МЕТ-ПРО»

Цим Оголошенням від 22.09.2021р. повідомляємо 
про скликання загальних позачергових зборів учас-
ників ТОВ «МЕТ-ПРО», код ЄДРПОУ: 41205742.

Збори будуть проведені в м.Київ, вул.Кудрявський 
узвіз, буд. 5, офіс 621, 23.10.2021р. Реєстрація учас-
ників Зборів – 13:00-14:00, час початку Зборів: 14:00.

Затверджено наступний порядок денний Зборів:
Про звільнення Шаповала Д. В. з посади керівни-

ка ТОВ «МЕТ-ПРО» на підставі ст. 38 КЗпП України.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового провадження

Обвинувачений Голубович Андрій Євгенович, який 
народився 20.01.1995 року, який зареєстрований 
за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 8,  
кв. 9, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України ви-
кликається в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 19.10.2021 року о 14 годині 00 хвилин в залі 
судових засідань №106 Приморською районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
для участі в судовому засіданні в якості обвинуваче-
ного.

Суддя Циб І. В.

Офіційне  повідомлення АТ «Укртелеком»
З 09.01.2022 року АТ «Укртелеком» через відсутність попиту серед 

споживачів припиняє надання послуги «Інтернет-Країна» (Wi-Fi) у низці 
областей: Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Хмельниць-
ка, Чернівецька та Чернігівська.

Детальну інформацію можна отримати за телефоном Контакт-цен-
тру 0800506-800 (дзвінки безкоштовні в межах України з номерів укра-
їнських операторів) або на сайті www.ukrtelecom.ua.

В зв’язку зі смертю 15 березня 2021 року Лаптєвої Тетяни Василів-
ни, 10.08.1951 року народження, до спадкування запрошуються її спад-
коємці, в тому числі діти: Лаптєва Наталія Геннадіївна, Лаптєв Ярослав 
Геннадійович, Лаптєва Олександра Геннадіївна, Лаптєв Артем Геннаді-
йович та інші. Для питань щодо спадкування слід звернутись до приват-
ного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Терещен-
ко Ніни Сергіївни, за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Набережна Пере-
моги, буд. 100, кв. 272, за телефоном +380970150733 протягом одного 
місяця з дня публікації оголошення.

Втрачене посвідчення громадянина, потерпілого 

від Чорнобильської катастрофи 

категорії 1 серії А № 148038 с від 03.07.2012 р. та вкладки до нього 

№ 712 693 с від 25 травня 2017 року, видане Київською 

облдержадміністрацією на ім’я Азізов Нізамі Назім огли, 

вважати недійсним. 

Повістка про виклик до суду
Викликається обвинувачений Мочар Костянтин 

Юрійович, 01.07.1964 р.н., останнє відоме місце про-
живання: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Бу-
штино, вул. Паркова, буд. 11. Відповідно до вимог 
297-5, 323 КПК України для участі в судовому засі-
данні з розгляду кримінального провадження в по-
рядку спеціального судового провадження стосовно 
Мочар К. Ю., обвинуваченого у скоєнні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст.110 КК України, яке відбудеться 
на 11:30 год., 12.10.2021 р. За адресою м. Ужгород, 
вул. Загорська, 53. Поважні причини неприбуття осо-
би на виклик суду згідно зі ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 
139, 323 КПК України.

Суддя Зарева Н. І.

Повістка про виклик, відповідно  
до вимог 297-5, 323 КПК України

Обвинуваченій Туркіній Ларисі Василівні, 
29.10.1977 р.н., зареєстрованій за адресою: Одесь-
ка область, Кілійський район, м. Вилкове, вул. Со-
нячна,6, кв.31, тимчасово проживала за адресою: 
м. Одеса, вул. Затонського, 24/3, кв. 126 необхід-
но з’явитися в судове засідання, яке відбудеть-
ся 20.10.2021 о 10 годині 30 хвилин, за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський район-
ний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. По-
важні причини неприбуття особи на виклик суду пе-
редбачені статтею 138 КПК України. Наслідки непри-
буття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 
КПК України.  

Суддя Коваленко В. М.

Повістка про виклик, відповідно  
до вимог 297-5, 323 КПК України

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Дермен-
жи Валерія Костянтиновича, 18.06.1976 р.н., зареєстро-
ваного за адресою: Одеська область, Ізмаїльський ра-
йон, с. Кам’янка, вул. Калинина, 127, відповідно до ви-
мог 297-5, 323 КПК України для участі в судовому засі-
данні з розгляду кримінального провадження в порядку 
спеціального судового провадження стосовно Дермен-
жи В. К., обвинуваченого у скоєнні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 18.10.2021 
об 11 год. 00 хв., за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 
33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових за-
сідань №229. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 
323 КПК України. 

Суддя Коваленко В. М.

Повістка про виклик, відповідно  
до вимог 297-5, 323 КПК України 

Обвинуваченому Фучіджи Ю. С., 14.07.1960 р.н., 
зареєстрованому за адресою: Одеська область, Ар-
цизький район, с. Великий Кут, вул. Кутузова,48-а, 
тимчасово проживав за адресою: Одеська область, 
м. Чорноморськ, пр-т Миру, 15-б, кв.15, необхід-
но з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 
18.10.2021 о 10 год. 00 хв., за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, 
зал судових засідань №229. Поважні причини непри-
буття особи на виклик суду передбачені статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого 
передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя В. М. Коваленко

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 вересня 2021 р. № 1161-р 
Київ

Про звільнення Соколюка М. Ю.  
з посади Голови Державної міграційної  

служби України
Звільнити Соколюка Максима Юрійовича з посади Голови Державної міграційної 

служби України за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 вересня 2021 р. № 1162-р 
Київ

Про звільнення Боднара В. М.  
з посади заступника Міністра закордонних  

справ України
Звільнити Боднара Василя Мироновича з посади заступника Міністра закордон-

них справ України 15 жовтня 2021 р. згідно з поданою заявою.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 вересня 2021 р. № 1163-р 
Київ

Про звільнення Куракова О. С.  
з посади заступника Міністра енергетики 

України
Звільнити Куракова Олексія Сергійовича з посади заступника Міністра енергети-

ки України за власним бажанням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 вересня 2021 р. № 1164-р 
Київ

Про звільнення Гури К. Ю.  
з посади першого заступника Голови  

Державного агентства з енергоефективності  
та енергозбереження України

Звільнити Гуру Костянтина Юрійовича з посади першого заступника Голови Держав-
ного агентства з енергоефективності та енергозбереження України 5 жовтня 2021 р. за 
угодою сторін (пункт 3 частини першої статті 83 Закону України «Про державну службу»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 вересня 2021 р. № 1165-р 
Київ

Про звільнення Шафаренка Ю. А.  
з посади заступника Голови Державного 

агентства з енергоефективності  
та енергозбереження України

Звільнити Шафаренка Юрія Анатолійовича з посади заступника Голови Державного 
агентства з енергоефективності та енергозбереження України 5 жовтня 2021 р. за угодою 
сторін (пункт 3 частини першої статті 83 Закону України «Про державну службу»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 вересня 2021 р. № 1166-р 
Київ

Про поновлення Химченка С. М. на посаді 
першого заступника Голови Державної 
служби експортного контролю України

На виконання рішення окружного адміністративного суду м. Києва від 16 серп-
ня 2021 р. поновити Химченка Сергія Миколайовича на посаді першого заступни-
ка Голови Державної служби експортного контролю України з 22 жовтня 2014 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 вересня 2021 р. № 1167-р 
Київ

Про звільнення Химченка С. М. з посади 
першого заступника Голови Державної 
служби експортного контролю України

Вважати Химченка Сергія Миколайовича звільненим з посади першого заступ-
ника Голови Державної служби експортного контролю України 5 травня 2021 р. у 
зв’язку із досягненням ним 65-річного віку (пункт 7 частини першої статті 83 Закону 
України «Про державну службу»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 вересня 2021 р. № 1168-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків Голови Державної міграційної  

служби України на Науменко Н. М.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Держав-

ної міграційної служби України, виконання обов’язків Голови Державної міграційної 
служби України на першого заступника Голови зазначеної Служби Науменко Ната-
лію Миколаївну.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 вересня 2021 р. № 1185-р 
Київ

Про призначення Точицького М. С. 
заступником Міністра закордонних справ 

України 
Призначити Точицького Миколу Станіславовича заступником Міністра закордон-

них справ України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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оголошення

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрювана Антипенко Анна Володимирівна, 12.01.1988 р.н., про-

живаюча за адресою: вул. Панаса Мирного, 28а, кв. 18, м. Київ, викли-
кається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» листопада 2021 року відпо-
відно до слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Киє-
ві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, роз-
ташованого у місті Києві, Капши І. В. (м. Київ, бульвар Лесі Українки, 
26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення допиту у якості підозрюва-
ного та проведення процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 42015000000001708 від 04.08.2015. Поважні причини неприбуття 
та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК України. Слід-
чий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Журавський Олексій Львович, 16.11.1974 р.н., про-

живаючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, пр-т Генерала Остря-
кова, 171, кв. 57, викликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» лис-
топада 2021 року відповідно до слідчого першого слідчого відділу (з 
дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бю-
ро розслідувань, розташованого у місті Києві, Капші І. В. (м. Київ, буль-
вар Лесі Українки, 26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення допиту у 
якості підозрюваного та проведення процесуальних дій у кримінально-
му провадженні № 42015110350000071 від 03.04.2015. Поважні причи-
ни неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК 
України. Слідчий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Бєлов Вадим В’ячеславович, 27.01.1996 р.н., прожи-

ваючий за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Корчувацька, 68, кв. 72, 
викликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» листопада 2021 ро-
ку відповідно до слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у 
м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Києві, Капші І. В. (м. Київ, бульвар Лесі Україн-
ки, 26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення допиту у якості підо-
зрюваного та проведення процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 42017110350000211 від 02.11.2017. Поважні причини непри-
буття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК України. 
Слідчий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Вертій Дмитро Петрович, 18.03.1973 р.н., проживаю-

чий за адресою: АР Крим, м. Севастополь,  вул. Колобова, 17, кв. 21, 
викликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» листопада 2021 ро-
ку відповідно до слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у 
м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Києві, Капші І. В. (м. Київ, бульвар Лесі Україн-
ки, 26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення допиту у якості підо-
зрюваного та проведення процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 42015110350000261 від 17.07.2015. Поважні причини непри-
буття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК України. 
Слідчий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Возний Андрій Олександрович, 12.04.1989 р.н., про-

живаючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Генерала Хрюкі-
на, 8 А, кв. 78, викликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» листопа-
да 2021 року відповідно до слідчого першого слідчого відділу (з дисло-
кацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро роз-
слідувань, розташованого у місті Києві, Капші І. В. (м. Київ, бульвар Ле-
сі Українки, 26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення допиту у якості 
підозрюваного та проведення процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 42015110350000273 від 17.07.2015. Поважні причини не-
прибуття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК Укра-
їни. Слідчий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Волинець Сергій Анатолійович, 21.12.1989 р.н., про-

живаючий за адресою: вул. Школьна, 8, с. Холмівка Бахчисарайського 
району, АР Крим, викликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» лис-
топада 2021 року відповідно до слідчого першого слідчого відділу (з 
дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бю-
ро розслідувань, розташованого у місті Києві, Капші І. В. (м. Київ, буль-
вар Лесі Українки, 26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення допиту у 
якості підозрюваного та проведення процесуальних дій у кримінально-
му провадженні № 42015110350000279 від 17.07.2015. Поважні причи-
ни неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК 
України. Слідчий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Ганчев Геннадій Едуардович, 19.03.1973 р.н., прожи-

ваючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Музики, буд. 88а, 
кв. 207, викликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» листопада 2021 
року відповідно до слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у 
м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Києві, Капші І. В. (м. Київ, бульвар Лесі Україн-
ки, 26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення допиту у якості підо-
зрюваного та проведення процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №42015110350000339 від 22.07.2015. Поважні причини непри-
буття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК України. 
Слідчий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Євіченко Ігор Вікторович, 11.12.1978 р.н., прожива-

ючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Декабристів, 34, ви-
кликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» листопада 2021 року від-
повідно до слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ки-
єві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, роз-
ташованого у місті Києві, Капші І. В. (м. Київ, бульвар Лесі Українки, 
26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення допиту у якості підозрю-
ваного та проведення процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 42015110350000345 від 22.07.2015. Поважні причини неприбуття 
та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК України. Слід-
чий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Двінянінов Михайло Михайлович, 11.12.1985 р.н., 

проживаючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, Генерала Остря-
кова, буд. 87, кв. 103, викликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» 
листопада 2021 року відповідно до слідчого першого слідчого відді-
лу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державно-
го бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Капші І. В. (м. Київ, 
бульвар Лесі Українки, 26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення до-
питу у якості підозрюваного та проведення процесуальних дій у кримі-

нальному провадженні № 42015110350000366 від 22.07.2015. Поважні 
причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 
КПК України. Слідчий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Докукін Сергій Юрійович, 26.05.1984 р.н., проживаю-

чий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Єрошенко, буд. 16, кв. 
16, викликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» листопада 2021 ро-
ку відповідно до слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у 
м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Києві, Капші І. В. (м. Київ, бульвар Лесі Україн-
ки, 26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення допиту у якості підо-
зрюваного та проведення процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №42015110350000376 від 22.07.2015. Поважні причини непри-
буття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК України. 
Слідчий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Дука Євген Олександрович, 02.04.1983 р.н., прожи-

ваючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, Шовкоплясна, буд. 5, кв. 
2, викликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» листопада 2021 ро-
ку відповідно до слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у 
м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Києві, Капші І. В. (м. Київ, бульвар Лесі Україн-
ки, 26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення допиту у якості підо-
зрюваного та проведення процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №42015110350000384 від 22.07.2015. Поважні причини непри-
буття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК України. 
Слідчий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрювана Елефтеріаді Надія Геннадіївна, 17.11.1979 р.н., прожи-

ваюча за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Вакулевича, 26, кв. 
13, викликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» листопада 2021 ро-
ку відповідно до слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у 
м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Києві, Капші І. В. (м. Київ, бульвар Лесі Україн-
ки, 26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення допиту у якості підо-
зрюваного та проведення процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 42015110350000388 від 22.07.2015. Поважні причини непри-
буття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК України. 
Слідчий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Долгобородов Олександр Володимирович, 

22.02.1968 р.н., проживаючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, 
вул. Н. Островської, 16, кв. 62, викликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» 
та «15» листопада 2021 року відповідно до слідчого першого слідчо-
го відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Капші І. В. 
(м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, каб. 39, 044-299-38-54) для прове-
дення допиту у якості підозрюваного та проведення процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 42015110350000397 від 23.07.2015. 
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 
138-139 КПК України. Слідчий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Гніздилов Ілля Юрійович, 14.02.1986 р.н., проживаю-

чий за адресою: Харківська область, смт Дворічна, вул. Шевченка, буд. 
8, викликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» листопада 2021 ро-
ку відповідно до слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у 
м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Києві, Капші І. В. (м. Київ, бульвар Лесі Україн-
ки, 26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення допиту у якості підо-
зрюваного та проведення процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 42015110350000460 від 27.07.2015. Поважні причини непри-
буття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК України. 
Слідчий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Жучков Андрій Володимирович, 08.05.1979 р.н., про-

живаючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Хрустальова, 69, 
кв. 104, викликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» листопада 2021 
року відповідно до слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у 
м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Києві, Капші І. В. (м. Київ, бульвар Лесі Україн-
ки, 26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення допиту у якості підо-
зрюваного та проведення процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 42015110350000482 від 28.07.2015. Поважні причини непри-
буття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК України. 
Слідчий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрювана Жогло Марина Михайлівна, 12.03.1972 р.н., прожива-

юча за адресою: проспект Жовтневої Революції, 40/11, кв. 37, м. Севас-
тополь, АР Крим, викликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» лис-
топада 2021 року відповідно до слідчого першого слідчого відділу (з 
дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бю-
ро розслідувань, розташованого у місті Києві, Капші І. В. (м. Київ, буль-
вар Лесі Українки, 26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення допиту у 
якості підозрюваного та проведення процесуальних дій у кримінально-
му провадженні № 42015110350000486 від 17.07.2015. Поважні причи-
ни неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК 
України. Слідчий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрювана Дзоценідзе Марина Вікторівна, 31.10.1979 р.н., про-

живаюча за адресою: АР Крим, м. Севастополь, просп. Гагарніа, 43, кв. 
1, викликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» листопада 2021 ро-
ку відповідно до слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у 
м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Києві, Капші І. В. (м. Київ, бульвар Лесі Україн-
ки, 26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення допиту у якості підо-
зрюваного та проведення процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №42015110350000502 від 28.07.2015. Поважні причини непри-
буття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК України. 
Слідчий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Ісаєв Костянтин Анатолійович, 27.10.1967 р.н., про-

живаючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, пр-т Жовтневої Рево-
люції, 33, кв. 111, викликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» лис-
топада 2021 року відповідно до слідчого першого слідчого відділу (з 

дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бю-
ро розслідувань, розташованого у місті Києві, Капші І. В. (м. Київ, буль-
вар Лесі Українки, 26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення допиту у 
якості підозрюваного та проведення процесуальних дій у кримінально-
му провадженні №42015110350000543 від 30.07.2015. Поважні причи-
ни неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК 
України. Слідчий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Іпанов Кирило Володимирович, 10.05.1987 р.н., про-

живаючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, просп. Жовтневої Ре-
волюції, буд. 57, кв. 5, викликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» 
листопада 2021 року відповідно до слідчого першого слідчого відді-
лу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державно-
го бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Капші І. В. (м. Київ, 
бульвар Лесі Українки, 26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення до-
питу у якості підозрюваного та проведення процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні №42015110350000544 від 30.07.2015. Поважні 
причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 
КПК України. Слідчий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Кавун Павло Олегович, 05.10.1987 р.н., проживаючий 

за адресою: АР Крим, м. Севастополь, проспект Генерала Острякова, 
буд. 119, кв. 25, викликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» лис-
топада 2021 року відповідно до слідчого першого слідчого відділу (з 
дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бю-
ро розслідувань, розташованого у місті Києві, Капші І. В. (м. Київ, буль-
вар Лесі Українки, 26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення допиту у 
якості підозрюваного та проведення процесуальних дій у кримінально-
му провадженні №42015110350000547 від 30.07.2015. Поважні причи-
ни неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК 
України. Слідчий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Кажан Андрій Володимирович, 22.01.1985 р.н., про-

живаючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Комуністична, 
30, кв. 29, викликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» листопада 
2021 року відповідно до слідчого першого слідчого відділу (з дислока-
цією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслі-
дувань, розташованого у місті Києві, Капші І. В. (м. Київ, бульвар Ле-
сі Українки, 26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення допиту у якості 
підозрюваного та проведення процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 42015110350000555 від 01.08.2015. Поважні причини не-
прибуття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК Укра-
їни. Слідчий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Калініченко Сергій Сергійович, 10.07.1985 р.н., про-

живаючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, Гоголя, буд. 20 Г, кв. 
60, викликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» листопада 2021 ро-
ку відповідно до слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у 
м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Києві, Капші І. В. (м. Київ, бульвар Лесі Україн-
ки, 26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення допиту у якості підо-
зрюваного та проведення процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №42015110350000560 від 01.08.2015. Поважні причини непри-
буття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК України. 
Слідчий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Карп Вадим Валерійович, 09.12.1974 р.н., прожива-

ючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Симоненка, 53, кв. 
57, викликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» листопада 2021 ро-
ку відповідно до слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у 
м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Києві, Капші І. В. (м. Київ, бульвар Лесі Україн-
ки, 26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення допиту у якості підо-
зрюваного та проведення процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №42015110350000571 від 01.08.2015. Поважні причини непри-
буття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК України. 
Слідчий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Каширін Олександр Геннадійович, 20.06.1979 р.н., 

проживаюча за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Колобова, 19, 
кв. 192, викликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» листопада 2021 
року відповідно до слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у 
м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Києві, Капші І. В. (м. Київ, бульвар Лесі Україн-
ки, 26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення допиту у якості підо-
зрюваного та проведення процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №42015110350000837 від 18.08.2015. Поважні причини непри-
буття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК України. 
Слідчий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Фігура Владлена Валеріївна, 10.01.1969 р.н., прожи-

ваючий за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, пров. Заводський, 29а, 
кв. 2,  викликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» листопада 2021 
року відповідно до слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у 
м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Києві, Капші І. В. (м. Київ, бульвар Лесі Україн-
ки, 26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення допиту у якості підо-
зрюваного та проведення процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №42015110350000882 від 18.08.2015. Поважні причини непри-
буття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК України. 
Слідчий І. Капша 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Кликов Єфим Сергійович, 02.02.1984 р.н., проживаю-

чий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Адмірала Володимир-
ського, 18, викликається на 10 год. 00 хв. «1», «8» та «15» листопада 
2021 року відповідно до слідчого першого слідчого відділу (з дислока-
цією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслі-
дувань, розташованого у місті Києві, Капші І. В. (м. Київ, бульвар Ле-
сі Українки, 26, каб. 39, 044-299-38-54) для проведення допиту у якості 
підозрюваного та проведення процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 42015110350001183 від 08.09.2015. Поважні причини не-
прибуття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК Укра-
їни. Слідчий І. Капша 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 10 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матері-
али кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за 
обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ве-
дути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикоруп-
ційного суду від 2 лютого 2021 року постановлено здійснювати спеці-
альне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинува-
ченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря 
Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин Укра-
їни, 26.06.1975 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпро-
петровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  прожи-
вання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 
52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судо-
ве засідання, яке відбудеться 19 жовтня 2021 року о 16 годині 00 хви-
лин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект 
Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володими-
рович, громадянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець 
м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє 
відоме місце проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті 
Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Украї-
ни, викликається в судове засідання, яке відбудеться 19 жовтня 2021 
року о 16 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного су-
ду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), 
головуючий суддя: Крук Є.В., Кравчук О.О., Білоус І.О. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бурлаку Олек-
сандра Максимовича, 18.02.1977 р.н., уродженця м. Бердичева Жи-
томирської області, як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/1955/16-к 1-кп/296/85/21 за ч. 1 ст. 258-3 КК України, в судо-
ві засідання під головуванням судді Аксьонова В.Є., які призначено на 
18 жовтня 2021 року о 08 год. 30 хв. та на 28 жовтня 2021р. о 08 год. 
30 хв., у приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб.106.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Ткаченка Сергія Сер-
гійовича, 06.06.1991 р.н., як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/5062/21 по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Покатілова О.Б., у 
підготовче судове засідання, що відбудеться 25 жовтня 2021 року о 09-00 год. 
та у судові засідання, що відбудуться 3 листопада 2021 року о 09-00 год. та 24 
листопада 2021 року о 09-00 год. у приміщенні Корольовського районного суду  
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним по-

відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Солодуна Дениса 
Сергійовича, 05.09.1984 р.н., як обвинуваченого у кримінальному прова-
дженні № 296/10034/17 по обвинуваченню у вчиненні кримінального право-
порушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням суд-
ді Покатілова О.Б. у судове засідання, що відбудеться 18 жовтня 2021 року 
о 10-30 год. у приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним 

повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Богунський районний суд м. Житомира (м. Житомир, м-н Собор-

ний, 1) викликає як обвинуваченого Літвинова Олега Георгійовича в 

судове засідання, яке відбудеться 12 жовтня 2021 року о 10 год. 15 хв. 

у залі суду 2-Б-1, по кримінальному провадженню про обвинувачення 

Літвинова Олега Георгійовича за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

Суддя Зіневич І.В.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Квасник Ганну Васи-
лівну, 1989 р.н., як обвинувачену в кримінальному провадженні № 296/8511/17 
по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Покатілова О.Б. 
у судові засідання, що відбудуться 18 жовтня 2021 року о 16.00 год. та 4 лис-
топада 2021 року о 09.30 год. у приміщенні Корольовського районного суду  
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал №301-1.

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова. У разі неявки обви-
нуваченої до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в 
порядку спеціального судового провадження.

Третя Харківська міська державна нотаріальна контора (м. Хар-

ків, пр-т Московський, №85, тел. 732-57-41) повідомляє, що після по-

мерлого 12.03.2021 року Бурда Євгена Даниловича відкрито спадкову 

справу. Можливі спадкоємці запрошуються для оформлення спадщи-

ни. У разі неявки спадкоємця до нотконтори протягом місяця від публі-

кації спадщину буде оформлено на ім’я іншого спадкоємця.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Глянце-
ва Андрія Валерійовича, 09.04.1975 р.н., уродженця смт Микола-
ївка Слов’янського району Донецької області, зареєстрованого за 
адресою: вул. Торська (колишня назва вул. Комунарів), 34, кв. 157,  
м. Слов’янськ Донецької області, як обвинуваченого у кримінально-
му провадженні №296/1681/21 1-кп/296/548/21 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, в підготовче судове засідання під головуванням 
судді Аксьонова B.Є., яке призначено на 18 жовтня 2021 року о 13 год. 
30 хв. у приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб.106.

У зв’язку зі смертю Коваленка Віктора Давидовича, 03.11.1937 р.н., 

який помер 12.09.2019 року, розшукуються громадянка Коваленко, 

09.05.1975 р.н., та інші спадкоємцi. 

Спадкоємцям звертатись до приватного нотаріуса Євсєєвої О.І. про-

тягом 30-ти днів з моменту публікації оголошення в газеті за адресою: 

62481, Харківська обл., Харківський р-н, смт Рогань, вул. Культури, 57, 

тел. (057)740-61-77. 

Повістка про виклик обвинуваченого
Полтавський апеляційний суд при здійсненні судового провадження ви-

кликає обвинуваченого Вергелеса Василя Володимировича, 23 травня 1964 
року народження (останнє відоме місце проживання: м. Полтава, вул. Ко-
роленка, 17, кв. 9) у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за  
№ 42016171010000045 за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 4  
ст. 27 ч. 2 ст. 368-3, ч. 2 ст. 369-2 КК України, в судове засідання, призначене 
на 15 листопада 2021 року о 14-30 год., яке відбудеться в приміщенні Полтав-
ського апеляційного суду за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 18.

Явка до Полтавського апеляційного суду обвинуваченого Вергелеса Василя 
Володимировича, 23 травня 1964 року народження, обов’язкова. У разі неявки 
Вергелеса В.В. до суду, з моменту опублікування повістки про виклик, остан-
ній вважається належним чином ознайомленим з її змістом, а кримінальне 
провадження буде проведено без участі обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

 Суддя Н.М. Харлан

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГIЧНI НАСЛIДКИ ДIЯЛЬНОСТI

«БУДIВНИЦТВО ПРИВАТНОЇ  СЕРЕДНЬОЇ  ШКОЛИ В 3-МУ 
MIKPOPAЙOHI ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ОБОЛОНЬ  

НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, 10-В  
В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА»

Данi про планову дiяльнiсть, мету та шляхи її здiйснення
Передбачається будiвництво приватної середньої школи в 

3-А мiкрорайонi житлового масиву Оболонь на проспектi Героїв 
Сталiнграда, 1О-В у Оболонському районi м. Києва.

Суттєвi фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навко-
лишнього природного середовища

Вплив на земельнi ресурси: вiдбувається забудова територiї, 
яка визначена Державним актом на право постiйного користуван-
ня земельною дiлянкою Серiя ЯЯ № 9785087. Кадастровий номер 
8000000000:78:094:0151 (цiльове призначення: для будiвництва, 
експлуатацiї та обслуговування загальноосвiтньої середньої школи в 
3-а мiкрорайонi житлового масиву Оболонь, площа: 2,2202 га.)

Вплив на воднi ресурси: Джерелом господарчо-питного водопос-
тачання є iснуюча мiська мережа. Загальний об’єм водопостачання 
комплексу складатиме 11384,8 тис.м3/рiк.

Можливе забруднення поверхневих i пiдземних вод: Господарсько-
побутовi стоки в кiлькостi вiдводяться у каналiзацiйну мережу у 
вiдповiдностi до технiчних умов, вiдведення господарсько-побу-
тових стокiв передбачене в дiючiй мережi господарсько-побутової 
каналiзацiї. Вiдведення дощових стокiв передбачається до зовнiшньої 
мережi iснуючої каналiзацiї.

Вплив на атмосферне повiтря: за даними матерiалiв ОВНС в 
процесi експлуатацiї проектованого об’єкта в атмосферне повiтря 
забруднюючi речовини будуть надходити вiд автотранспорту, який 
зберiгасться на тимчасовiй автостоянцi. Також вплив може надходи-
ти вiд вентиляцiйних шахт об’єкта.

Вплив на флору: будiвництво об’єкта передбачає видалення зеле-
них насаджень, пересаджування деяких з них у вiдповiдностi до Акту 
обстеження зелених насаджень. Об’єкти природно-заповiдного фон-
ду на дiлянцi будiвництва вiдсутнi. Запроектований об’єкт, включаю-
чи його iнженернi комунiкацiї, не розмiщується у межах територiй та 
об’єктiв ПЗФ. 

Вплив на фауну: Спорудження i експлуатацiя об’єкта не пов’язанi з 
можливим погiршенням умов iснування цiнних видiв фауни.

Вплив на соцiальне середовище: будiвництво не призведе до 
погiршення умов життєдiяльностi мiсцевого населения, сприятиме 
розвитку освiтньої галузi країни.

Вплив на техногенне середовище: будiвництво комплексу i 
експлуатацiя об’єкту проектування не впливатиме на промисловi, 
сiльськогосподарськi та житлово-цивiльнi об’єкти, наземнi та пiдземнi 
споруди, соцiальну органiзацiю територiї, пам’ятники архiтектури, 
icтopiї, культури та iншi елементи техногенного середовища, оскiльки 
вони знаходяться поза зоною впливу.

Виробничі та господарсько-побутові відходи та їх вплив на довкіл-
ля: в процесі господарської діяльності проектованого об’єкта утворю-
ються побутові відходи, які містять ресурсоцінні фракції, в тому числі 
дерево, чорний та кольоровий метали, текстиль, скло, гума, полімерні 
матеріали, які утилізується згідно укладених угод.

Оцінка впливу на довкілля запроектованого об’єкта — вплив визна-
ється екологічно допустимим.

Замовник ТОВ «АР Освіта»

Розшукуються спадкоємці НОМЕРОВСЬКОЇ ВАЛЕНТИНИ МИКОЛА-
ЇВНИ, яка померла 1 лютого 2021 року. Звертатися протягом місяця з 
дня публікації оголошення за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторо-
будівників, 142, кв. 219; тел. (057) 364-45-96, нотаріус Харченко Л. Л.

Посвідчення дитини з багатодітної родини №ДБ 388158, вида-
не Службою у справах дітей та молоді РДА у Оболонському р-ні м. 
Києва від 8 листопада 2019 р. на ім’я Лук’яненко Тетяни Андріївни,  
вважати втраченим.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Дудченка 
Олександра Григорійовича, 01.02.1973 р.н., уродженця та мешканця  
м. Луганськ, пров. Геологічний, 6, кв. 2, як обвинуваченого у криміналь-
ному провадженні №296/10944/20 1-кп/296/194/21 за ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 2 ст. 260 КК України, в підготовче судове засідання під головуван-
ням судді Аксьонова В.Є., яке призначено на 19 жовтня 2021 року о 13 
год. 30 хв. у приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира 
за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб.106.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Петрова Вла-
дислава Антоновича, 30.10.1959 р.н., уродженця м. Білозерське До-
нецької області, проживаючого за адресою: вул. Менжинського, 58,  
смт Ясна Поляна, м. Краматорськ Донецької області, як обвинувачено-
го у кримінальному провадженні №296/2604/20 1-кп/296/340/21 за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, в підготовче судове засідання під головуванням 
судді Аксьонова В.Є., яке призначено на 18 жовтня 2021 року о 09 год. 
30 хв. та на 28 жовтня 2021р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, каб.106. 

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Болдирєва 
Єгора Захаровича, 23.10.1987 р.н., як обвинуваченого у криміналь-
ному провадженні № 296/3041/21, 1-кп/296/581/21 у вчиненні кримі-
нальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під 
головуванням судді Шимон Л.С. у судове засідання, що відбудеться 
20.10.2021 року о 10-00 год. в приміщенні Корольовського районно-
го суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, 
зал № 5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Мельника Іго-
ря Васильовича, 04.11.1972 р.н., уродженця смт Нижня Кринка, м. Ма-
кіївка Донецької обл., як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні №296/6759/17 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під го-
ловуванням судді Аксьонова В.Є., в судове засідання, що відбудеться  
23 жовтня 2021р. о 09 год. 15 хв. у приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний, 1, каб. №106.

Повістка про виклик обвинуваченого
Полтавський апеляційний суд при здійсненні судового провадження викликає 

обвинуваченого Порохню Євгена Олексійовича, 3 липня 1994 року народження 
(останнє відоме місце проживання: м. Полтава, вул. Зіньківська, 44) у криміналь-
ному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42014170690000071 за ч. 1 ст. 408, 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, в судове засідання, призначене на 18 жовтня 2021 ро-
ку о 14-00 год., яке відбудеться в приміщенні Полтавського апеляційного суду за 
адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 18.

Явка до Полтавського апеляційного суду обвинуваченого Порохні Євге-
на Олексійовича, 3 липня 1994 року народження, обов’язкова. У разі неявки 
Порохні Є.О. до суду, з моменту опублікування повістки про виклик, останній 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом, а кримінальне прова-
дження буде проведено без участі обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя Н.М. Харлан


	9_p1
	9_p2
	9_p3
	9_p4
	9_p5
	9_p6
	9_p7-8
	9_p9
	9_P10
	9_P11
	9_p12



