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

Міністр охорони здоров’я про нову хвилю заражень,  
що почалась раніше, ніж прогнозували,  
і яка наближається до показників осені 2020 року

Цінова ситуація 
залишається стабільною

АКТУАЛЬНО. Незначне зростання цін у вересні зумовлене 
передовсім збереженням тиску високих цін на продовольство 
та енергоносії на зовнішніх ринках. За даними Продовольчої та 
сільськогосподарської організації ООН, у вересні 2021 року се-
реднє значення індексу продовольчих цін зросло на 1,2% порів-
няно із серпнем.

Щодо енергоносіїв, то, за даними Світового банку, серед-
ня ціна на природний газ на європейському ринку за вересень 
зросла на 48,1%, у річному обчисленні — в 5,8 раза і досягла 
646,4 долара за тисячу кубів. А для населення тариф на при-
родний газ у вересні зріс лише на 1,8%, повідомляє пресслуж-
ба Міністерства економіки. 

Певний вплив на ціни у вересні мав чинник сезонності: поде-
шевшали фрукти, олія соняшникова, цукор за рахунок сезон-
ного насичення продовольчого ринку цією продукцією. Трохи 
знизилися тарифи на залізничний пасажирський транспорт — 
на 1,7%, що типово для цього місяця. Сезонно зросли ціни на 
деякі продовольчі товари, одяг і взуття, послуги в освіті.

ВІКТОР ЛЯШКО:

ЦИФРА ДНЯ

101,2% 
становив, за повідомленням Державної 

служби статистики України, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції)  у 

вересні  2021 року щодо серпня

«Нова циркуляція 
вірусу передусім шукає 

імунонезахищених людей — 
тобто тих, хто не перехворів 

на COVID-19, або тих, 
хто не вакцинований».

Упевнений рух до 
інтеграції з європейською 
енергомережею

БЕЗПЕКОВЕ ПИТАННЯ. На цьому шляху наша держава розраховує 
на політичну підтримку ЄС, наголошує глава уряду  
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У Мінсоцполітики пояснили, 
як діяти, якщо захворіли і 
вперше користуєтеся сервісом 
електронних листків тимчасової 
непрацездатності

ВАРТО ЗНАТИ!

Державну підтримку 
агропромислового комплексу 
слід спрямувати на пріоритетні 
напрями, один з яких, 
безсумнівно, — тваринництво

Ф
от

о 
з 

У
ря

до
во

го
 п

ор
та

лу

ЦИТАТА ДНЯ

Порушників неодмінно слід покарати
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. У Гаазі 

розпочався перший раунд засідан-
ня Міжнародного арбітражного су-
ду, створеного відповідно до Кон-
венції ООН з морського права, у 
справі Україна проти Росії щодо за-
тримання в листопаді 2018 року на-
ших військових кораблів і моряків у 
Керченській протоці. Другий раунд 
дебатів сторін відбудеться 14 та 15 
жовтня 2021 року. 16 жовтня заре-
зервовано у разі необхідності, пові-
домляє Укрінформ.

У відповідній заяві вітчизняно-
го зовнішньополітичного відом-
ства вказано, що дії РФ поруши-
ли імунітет українських військово-
морських кораблів та їхніх екіпа-
жів. Тобто йдеться про порушення 
Російською Федерацією Конвенції 
ООН з морського права. 

Ідеться про події 25 листопада 
2018 року, коли Росія заарештува-
ла три українські військово-морські 
кораблі та 24 члени їхніх екіпажів у 
Чорному морі. 

«Росія утримувала судна близь-
ко року, а членів екіпажів — про-
тягом дев’яти з половиною місяців 
і здійснювала стосовно них кри-
мінальне переслідування за зако-
нодавством Російської Федера-
ції. Відповідно до Конвенції ООН 
з морського права, військові кора-
блі та їхні екіпажі наділено абсо-
лютним імунітетом, що забороняє 
іноземним державам оглядати, на-
кладати арешт, утримувати судна 
та здійснювати судове пересліду-

вання», — нагадують наші дипло-
мати. 

Такі дії РФ стали порушен-
ням фундаментальних принципів 
міжнародного права. Свого ча-
су Україна вже довела грубе по-
рушення міжнародного права з 
боку РФ, коли Міжнародний три-
бунал з морського права наклав 
обов’язкові до виконання тимча-
сові заходи, які вимагали від Ро-
сії негайно звільнити судна й за-
триманих моряків. За це рішен-

ня проголосувало 19 з 20 суддів, 
проти був лише суддя з Росії.

«Росія скористалася правом 
на оскарження юрисдикції арбі-
тражу. Україна відповість на за-
перечення Росії щодо юрисдик-
ції на усних слуханнях. Україна 
впевнена, що трибунал визнає 
юрисдикцію у цій справі, й Ро-
сія відповідатиме за грубі пору-
шення морського права», — не-
безпідставно переконані в укра-
їнському МЗС.
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Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до 
Типової навчальної програми 
підготовки та перепідготовки 
водіїв транспортних засобів»

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль узяв участь у форумі «Інтеграція України до ENTSO-E: за крок до енергетичної 
незалежності», що відбувся в межах 23-го Саміту Україна — ЄС
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оголошення

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

Шановний акціонере!
Повідомляємо Вас про те, що прийнято РІШЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕН-

НЯ ІСНУВАННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ випуску акцій  АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «АГРАРНО-ЕКОЛОГІЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«ТРАХТЕМИРІВ» наступного змісту (надалі — Рішення про електронну 
форму існування цінних паперів):

Реквізити Емітента: 
Найменування згідно з установчими документами:
- Повне: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «АГРАРНО-

ЕКОЛОГІЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ТРАХТЕМИРІВ»;
- Скорочене: АТ «АЕО «ТРАХТЕМИРІВ»;
Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДР: 24735841.
Дані про державну реєстрацію юридичної особи: 
номер запису: 1 074 120 00000 18512; 
дата проведення державної реєстрації: 13.03.1997 р.; 
дата запису: 20.07.2006 р.
орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна в місті Києві дер-

жавна адміністрація.
Місцезнаходження: Україна, 04107, місто Київ, вулиця Нагірна, бу-

динок 27.
Адреса для поштових повідомлень: Україна, 04107, місто Київ, вули-

ця Нагірна, будинок 27.
Телефон/факс: +38098 257 45 83. 
Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емі-

тента без доручення: Голова Правління Круглий Роман Валерійович.
Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, 

щодо якого прийнято рішення про електронну форму існування цін-
них паперів: 

Вид, тип цінних паперів: акції прості іменні.
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: дата реєстрації — 11.07.2002 р.; 

орган, що видав дублікат свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, — 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; дата видачі 
— 13.08.2021 р.; реєстраційний номер випуску — 236/10/1/02.

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: 
UA4000147870.

Номінальна вартість акції даного випуску: 1,00 (одна гривня нуль ко-
пійок) гривень.

Кількість випущених акцій даного випуску: 20 221 000 (двадцять 
мільйонів двісті двадцять одна тисяча) штук.

Загальна номінальна вартість акцій даного випуску: 20 221 000,00 
(двадцять мільйонів двісті двадцять одна тисяча гривень 00 копійок) 
гривні.

Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними папера-
ми в електронній формі є обліковий запис на рахунку у цінних папе-
рах власника в депозитарній установі, а документальним підтверджен-
ням їх наявності на певний момент часу  є виписка з цього рахунку в 
цінних паперах;

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що-
до якого прийнято рішення про електронну форму існування цінних па-
перів:

Найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний де-
позитарій України».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711.
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: Серія 

А01, №795373; 
Дата проведення державної реєстрації — 17.05.1999 р., 
номер запису — 1 074 105 0016 010655; 
орган, що видав свідоцтво — Шевченківська районна у місті Києві 

державна адміністрація.
Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г.
Реквізити депозитарної установи, у якої емітент буде відкривати ра-

хунки в цінних паперах власникам цінних паперів: 
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СТАНДАРТ».
Місцезнаходження: 04071, місто Київ, вулиця Костянтинівська, бу-

динок 2-А
Телефони контактної особи: (056) 401-15-59 директор Тімофєєва 

Олена Миколаївна;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31954068.
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому 

ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності де-
позитарної установи: Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку серії АЕ № 263253, видана 09.03.2013 р., строк дії лі-
цензії: з 12.10.2013 р. — необмежений.

Інформація про потребу укладення власником цінних паперів дого-
вору про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною ним де-
позитарною установою (у разі відсутності такого договору) — Това-
риство укладає відповідний договір з обраною депозитарною устано-
вою, відкриває власникам цінних паперів в депозитарній установі ра-
хунки в цінних паперах, а також забезпечує зарахування цінних папе-
рів, що належать власникам цінних паперів Товариства, на відкриті та-
ким власникам цінних паперів рахунки в цінних паперах в депозитарній 
установі. Власники цінних паперів для подальшого здійснення будь-
яких операцій з належними йому цінними паперами (наприклад про-
даж, дарування, будь-яке інше відчуження акцій) повинен обрати де-
позитарну установу та укласти з нею договір про відкриття рахунку у 
цінних паперах (у разі відсутності такого договору). 

В провадженні Сєвєродонецького міськрайонного суду Луганської 
області знаходиться кримінальне провадження 1-кп/428/877/2021 
(справа № 428/7838/21), внесеному до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за №22018130000000325 від 21.09.2018 року у відно-
шенні Подобного Геннадія Івановича, обвинуваченого у вчиненні кри-
мінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в 
порядку, передбаченому ч. 2 ст. 297-1 КПК України.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України Сєвєродонецький міський 
суд Луганської області викликає Подобного Геннадія Івановича у під-
готовче судове засідання, що відбудеться 20.10.2021 року о 16 годи-
ні 30 хвилин в залі судових засідань № 1 Сєвєродонецького міського 
суду Луганської області: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, буд. 19. Кримінальне провадження розглядаєть-
ся суддею Комплєктовою Т. О.

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

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в під-
готовче судове засідання в якості обвинувачених:

Деркач Ірину Петрівну, 1976 року народження, остання відома адре-
са місця проживання якої знаходиться в районі проведення антитеро-
ристичної операції, а саме: вул. Героїв Сталінграда, 3/240, м. Луганськ; 

Попова Сергія Петровича, 1964 року народження, остання відома 
адреса місця проживання якого знаходиться в районі проведення ан-
титерористичної операції, а саме: вул. Гулака-Артемовського, 9, м. Лу-
ганськ;

Яїцьку Олену Миколаївну, 1965 року народження, остання відома 
адреса місця проживання якої знаходиться в районі проведення анти-
терористичної операції, а саме: кв. Шевченка, 27/56, м. Луганськ;

Циганок Галину Анатоліївну, 1958 року народження, остання відома 
адреса місця проживання якої знаходиться в районі проведення анти-
терористичної операції, а саме: вул. Ватутіна, 5, м. Луганськ.

Для розгляду кримінальної  справи № 409/2293/21 у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Розгляд підготовчого судового засідання відбудеться 20.10.2021 р.  
о 14:00 год. за адресою: 92202, Луганська обл., смт Білокуракине,  
пл. Шевченка, 2.

З моменту розміщення даного повідомлення  вважається, що   об-
винувачені належним чином повідомлені про час, день та місце про-
ведення підготовчого судового засідання. Головуючий суддя Макси-
менко О. Ю.

Ухвала про здійснення спеціального досудового розслідування від 
17.09.2021 року.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Яковенко Сергій Миколайович, 09.04.1974 р.н., уро-

дженець с. Зориківка Міловського району Луганської області, заре-
єстрований за адресою: м. Донецьк, пр. Дзержинського, 6, кв. 172, 
останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. В. Василевської, буд. 
8, кв. 51, відповідно до вимог ст. ст. 113, 133, 135, 138, 139, 297-5 
КПК України викликається із захисником 18.10.2021 на 11 год. 30 хв. 
до Голосіївського районного суду м. Києва у зал судових засідань  
№ 39 за адресою: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-А, для учас-
ті у підготовчому судовому засіданні у кримінальному провадженні  
№ 42016000000002532  від 26.09.2016 за ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 1 
ст. 396, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 КК України, номер судової справи  
№ 752/1786/21.

Інформую, що ухвалою слідчого судді Печерського районного су-
ду м. Києва від 31.03.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального 
досудового розслідування у даному кримінальному провадженні від-
носно підозрюваного Яковенка Сергія Миколайовича, який ухиляєть-
ся від органів досудового розслідування і суду, у зв’язку із чим пере-
буває у розшуку. 

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінально-
го провадження здійснюватиметься за його відсутності.

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є обставини, за-
значені в ст. 138 КПК України

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

Черкаський апеляційний суд викликає Костенка Валерія Миколайо-
вича, 26 червня 1972 року народження, зареєстрованого та прожива-
ючого: Луганська область, м. Луганськ, вул. Ломоносова, 1а, в судо-
ве засідання, яке відбудеться о 14:00 годині 01 листопада 2021 року в 
приміщенні Черкаського апеляційного суду (вул. Гоголя, 316, м. Чер-
каси, IV поверх), для участі в розгляді апеляційної скарги представни-
ка потерпілих Собченка O. A., Краснянчука Р. В. — Закревської Є. О. 
на вирок Соснівського районного суду м. Черкаси від 23.06.2021 щодо 
Костенка В. М. обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч.1 ст. 171, ч.2 ст. 365 КК України.

Суддя І. А. Соломка

Обвинувачений Маровді Василь Васильович, 22.12.1978 р.н., заре-
єстрований: Закарпатська область, Хустський район, село Керецьки, 
вул. Новоселицька, 124.

Вам необхідно з’явитися на 10 год. 00 хв. 22.10.2021; 11 год. 00 хв. 
29.10.2021; 09 год. 00 хв. 08.11.2021 до Ужгородського міськрайонно-
го суду (суддя Хамник М. М.) м. Ужгород, вул. Загорська, 53, для су-
дового розгляду кримінального провадження №22018070000000124, 
за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

У разі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 323 КПК України судо-
вий розгляд може здійснюватись за відсутності обвинуваченого.

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає 
у якості обвинуваченого: обвинуваченого Марченко 
Дениса Сергійовича, який мешкає за адресою: Доне-
цька область, м. Мар’їнка, вул. Садова, б. 15 по кримі-
нальному провадженню щодо Сімонова М. О., у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3, ч. З ст. 27, ч. З ст. 258, ч. З ст. 27,  
ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. З ст. 
27, ч. 2 ст. 263-1 КК України, та Марченка Д. С., у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3, ч. З ст. 27, ч. З ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1  
ст. 263, ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 263-1 КК України

Судові засідання відбудуться 22 жовтня 2021 року 
об 11-00 годині (резервна дата 22 листопада 2021 ро-
ку о 16:00 адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 
52-А, кабінет № 24. 

Явка обвинуваченого до суду є обов’язковою. У ра-
зі неявки до суду без поважних причин оголошення 
вважається належним повідомленням, і справу буде 
розглянуто по суті за наявними матеріалами справи.

Суддя Пантелєєв Д. Г.

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає 
у якості обвинуваченого: обвинуваченого Сімонова 
Максима Олексійовича, який мешкає за адресою: До-
нецька область, Мар’їнський район, м. Красногорівка, 
вул. Радянська, б. 3, кв. 42 по кримінальному прова-
дженню щодо Сімонова М. О., у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3,  
ч. З ст. 27, ч. З ст. 258, ч. З ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258,  
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 263-1 КК 
України, та Марченка Д. С., у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. З  
ст. 27, ч. З ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. З ст. 27,  
ч. 2 ст. 263-1 КК України

Судові засідання відбудуться 22 жовтня 2021 ро-
ку об 11-00 годині (резервна дата 22 листопада 2021 
року о 16:00 годині) в приміщенні суду за адресою: 
м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 24.

Явка обвинуваченого до суду є обов’язковою. У ра-
зі неявки до суду без поважних причин оголошення 
вважається належним повідомленням, і справу буде 
розглянуто по суті за наявними матеріалами справи.

Суддя Пантелєєв Д. Г.

У провадженні Галицького районного су-
ду м. Львова знаходиться кримінальне прова-
дження про обвинувачення Сосновського Вла-
дислава Дмитровича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи су-
дом призначено на 21 жовтня 2021 року о 16 
годині 20 хвилин у приміщенні Галицького ра-
йонного суду м. Львова за адресою: м. Львів, 
вул. Чоловського, 2 (2 поверх, 16 кабінет). 

Попереджаємо Сосновського Владисла-
ва Дмитровича, 30.10.1995 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Луганська обл.,  
м. Щастя, вул. Матросова, буд. 11, кв. 2, що у 
випадку Вашої неявки в судове засідання на 
вищевказані дату та час справу буде розгляну-
то у Вашій відсутності на підставі наявних дока-
зів у матеріалах справи.

Головуючий суддя В.Є. Радченко 

Втрачений Витяг підсумкових оцінок успішності 

до Диплому Э-І № 231749 від 29 травня 1976 року 

(реєстраційний № 5338), який виданий Ірпінським 

сільськогосподарським технікумом бухгалтерського обліку 

МСГ УРСР за спеціальністю планування сільськогосподарсько-

го виробництва м. Києва на ім’я Тетеріної Раїси Абрамівні, 

вважати недійсним.

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимо-
нопольного комітету України, у зв’язку із неможливістю вручення 
вимоги № 65-02/2909 від 02.08.2021 про надання інформації ТОВ 
«Українська вугільна компанія» (вул. Космонавтів, буд. 122, кв. 55, 
м. Миколаїв, 54001, ідентифікаційний код — 40258238) за місцез-
находженням та вимоги від 02.08.2021 № 65-02/2908 про надання 
інформації ТОВ «Миколаїв-вугілля» (вул. Болсуновська, буд 13-15,  
м. Київ, 01014, ідентифікаційний код — 37991922) за місцезнахо-
дженням, вказані вимоги розміщено на офіційному веб-сайті Анти-
монопольного комітету України (http://www.amcu.gov.ua).

На підставі наказу Державного агентства лісових ресурсів України №573 від 
27.09.2021 р. розпочато процедуру припинення Державного підприємства «Куп’янське 
лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993107) шляхом його приєднання до Державно-
го підприємства «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993069). 
Вимоги кредиторів приймаються у письмовому вигляді протягом двох місяців з дня 
опублікування оголошення про припинення Державного підприємства «Куп’янське лі-
сове господарство» за адресою: 63513, Харківська обл., смт Кочеток, вулиця Чугуїв-
ська, будинок 58.

 Адміністрація ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство»

До уваги 
товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРО ЮА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 41927622)
За результатами розгляду справи № 20-26.13/113-20 Антимо-

нопольним комітетом України прийнято рішення від 12.08.2021  
№ 102-р/тк, відповідно до якого дії товариства з обмеженою відпо-
відальністю «ЕЛЕКТРО ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи 
41927622) визнано порушенням, передбачене пунктом 14 статті 50 За-
кону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання 
Антимонопольному комітету України інформації на вимогу державно-
го уповноваженого Антимонопольного комітету України від 01.10.2020  
№ 128-26.13/07-13395 в неповному обсязі у встановлений ним строк.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-
сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amcu.gov.ua) в 
розділі «Рішення та розпорядження».

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

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
23.09.2021 року приватним нотаріусом Сєвєро-

донецького районного нотаріального округу Луган-
ської обл. Глаговською О. В. була заведена спадко-
ва справа після смерті Куртикової Олени Олександрів-
ни, 15.11.1960 р. н., яка померла 27.08.2021 р. Для вста-
новлення кола спадкоємців, які бажають прийняти спад-
щину в тому числі, які були зареєстровані з померлою 
на день її смерті,та представників малолітніх, недієздат-
них спадкоємців,а також спадкоємців за заповітом,всіх 
спадкоємців прошу з’явитися до Глаговської О. В. за 
адресою: Луганська обл, м. Сєвєродонецьк, вул. Мен-
делєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКО-
НОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину, подавши 
заяву нотаріусу.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
25.09.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродо-

нецького районного нотаріального округу Луганської 
обл. Глаговською О. В. була заведена спадкова спра-
ва після смерті Глушкова Володимира Степановича, 
06.08.1930 р.н., який помер 18.05.2021 р. Для встанов-
лення кола спадкоємців, які бажають прийняти спадщи-
ну в тому числі, які були зареєстровані з померлим на 
день його смерті, та представників малолітніх, недієз-
датних спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, 
всіх спадкоємців прошу з’явитися до Глаговської О. В. 
за адресою: Луганська обл, м. Сєвєродонецьк, вул. Мен-
делєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКО-
НОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину, подавши 
заяву нотаріусу.

Чернівецький апеляційний суд викликає у судове засідан-
ня Мащенка Олексія Володимировича 18.02.1985 р.н., уро-
дженця м. Амвросіївка Донецької області, зареєстрованого 
за адресою: Донецька область, м. Хрестівка, вул. Дзержин-
ського, буд. 4, кв. 20, у судове засідання на 10 год. 00 хв. 02 
листопада 2021 року, як обвинуваченого у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, за апеляційною скаргою захисника Саламановича 
О. Г. на вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці 
від 11 серпня 2021 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Чернівецько-
го апеляційного суду за адресою: м. Чернівці, вул. Емінес-
ку, 4.

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

Суддя О. О. Дембіцька

Оголошення 
Про втрату свідоцтва про право 

власності на квартиру
Я, Дондиш Галина Костянтинівна, 

16.05.1938 року народження, є власни-
ком квартири №64 по провулку Коломий-
ському, будинок 8 у місті Києві на праві 
приватної власності. 

Мною було втрачено оригінал свідо-
цтва про право власності на дану кварти-
ру, видане начальником бюро технічної 
інвентаризації Поліщуком В. П.

Вважати оригінал даного свідоцтва  
недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 13 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1  +6 +8  +13 Черкаська +2  +7 +8  +13
Житомирська +1  +6 +7  +12 Кіровоградська +4  +9 +8  +13
Чернігівська +2  +7 +8  +13 Полтавська +3  +8 +8  +13
Сумська +3  +8 +7  +12 Дніпропетровська +4  +9 +9  +14
Закарпатська 0  +5 +8  +13 Одеська +6  +11 +9  +14
Рівненська 0  +5 +6  +11 Миколаївська +5  +10 +9  +14
Львівська 0  +5 +6  +11 Херсонська +6  +11 +12  +17
Івано-Франківська 0  +5 +7  +12 Запорізька +5  +10 +11  +16
Волинська 0  +5 +6  +11 Харківська +4  +9 +11  +16
Хмельницька 0  +5 +7  +12 Донецька +5  +10 +13  +18
Чернівецька 0  +5 +8  +13 Луганська +5  +10 +13  +18
Тернопільська 0  +5 +7  +12 Крим +7  +12 +12  +17
Вінницька +2  +7 +8  +13 Київ +4  +6 +10  +12

Укргiдрометцентр

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бабича 
Костянтина Леонідовича, 25.02.1972 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: м. Київ, вул. Володимирська, 33, м. Київ, вул. Оболонська, 
34, кв. 34) у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 20.10.2021 року о 16 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. 301, під головуванням судді Павленко О.О.

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.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Кунцова Во-
лодимира Олександровича, 04.11.1951 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Павленка, 2, м. Севастополь, АР Крим) у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться об 11 годині 45 хвилин 21 жовтня 2021 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського район-
ного суду м. Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, 
зал № 34 (головуючий суддя Єсауленко М.В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного оголо-
шення обвинувачений вважається належним чином ознайомлений з його змістом.

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

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/345/2019 за обвинуваченням Табали 
Юрія Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.ч.1-2 ст.366 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за № 42015110330000045.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що спеціальне су-
дове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеть-
ся 20 жовтня 2021 року о 12:30 та 10 листопада 2021 року о 10:00 в примі-
щенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31А, 602 каб.

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.

Суддя А.В. Трубніков

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Мустецова Вадима Ана-
толійовича, 25.12.1962 р.н. (останнє відоме місце проживання: АР Крим, 
Красногвардійський р-н, с. Петрівка, вул. Горького, 12/3), який обвину-
вачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання у кримінальну прова-
дженні № 42016010000000274, яке відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 27, о 15 годині  
20 жовтня 2021 року.

Явка обвинуваченого обов’язкова. З моменту публікації даного оголо-
шення обвинувачений вважається належним чином повідомлений про міс-
це і час судового засідання. 

У разі неявки обвинуваченого розгляд кримінального провадження може 
бути здійснений в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бойко О.В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Бикова Романа Ми-
хайловича, 21.03.1973 року народження, як обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальному провадженню №42016110350000157, внесено-
му до ЄРДР 07.06.2016 року відносно Бикова Романа Михайловича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено судовий розгляд на під-
ставі обвинувального акта в кримінальному провадженні, за яким висунуте 
обвинувачення Бикову Роману Михайловичу у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у відкритому 
судовому засіданні на 13 годину 00 хвилин 18 жовтня 2021 року, про що по-
відомляємо зацікавлених осіб.

Суддя В.В. Бугіль

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Шестова Сергія Микола-
йовича, 01.02.1961 р.н. (останнє відоме місце проживання: вул. М.Музики, 
94-А, м. Севастополь, АР Крим), який обвинувачується у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підго-
товче судове засідання у кримінальну провадженні №42015000000001289, 
яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 14-а, зал № 34, о 12 годині 00 хвилин 21 жовтня 2021 року.

Явка обвинуваченого обов’язкова. З моменту публікації даного оголо-
шення обвинувачений вважається належним чином повідомлений про міс-
це і час судового засідання. У разі неявки обвинуваченого розгляд кримі-
нального провадження може бути здійснений в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя Єсауленко М.В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться о 09 годині 00 хвилин 20 жовтня 2021 року в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, обви-
нуваченого Долгополова Андрія Миколайовича, 15 лютого 1959 року наро-
дження, в рамках кримінального провадження № 42015010000000023, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 3 березня 2015 року, 
за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України.

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.

Суддя Є.О. Мартинов

Голосіївський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Яковен-
ка Сергія Миколайовича, 09.04.1974 року народження (останнє відоме місце 
проживання: м. Київ, вул. В. Василевської, 8, кв. 51), у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 41 ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 263, ч. 
2 ст. 263-1, ч. 1 ст. 396 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться об 11 годині 30 хвилин 18 жовтня 2021року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхі-
на, 14-а, зал № 39 (головуючий суддя Дідик М.В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування дано-
го оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомленим 
з його змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Гав-
риша Миколу Миколайовича, 25.01.1964 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: вул. Московська, 134, кв. 17, м. Джанкой, АР Крим) 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 111 ч. 1, 402 
ч. 2, 408 ч. 1 КК України, у судове засідання, яке відбудеться о 15 годині  
40 хвилин 19 жовтня 2021 року.

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

Судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного су-
ду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна,14-а, 
зал № 3 (головуючий суддя Первушина О.C.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування дано-
го оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомленим 
з його змістом.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Гриценка Юрія Федо-
ровича як обвинуваченого на 09 год. 50 хв. 21 жовтня 2021 року у справі за 
обвинуваченням Гриценка Юрія Федоровича, 03.06.1960 року народження, 
у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України») за адресою: м. Київ,  
вул. Кошиця, 5, каб. 5.

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

Суддя Федосєєв С.В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Глиняника Володимира 
Вік торовича, 27.09.1977 р.н. (останнє відоме місце проживання: вул. Косарє-
ва, 6, кв.18, м. Севастополь, АР Крим), який обвинувачується у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підго-
товче судове засідання у кримінальну провадженні №22020011000000005, 
яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 14-а, зал № 27, о 14 годині 21 жовтня 2021 року.

Явка обвинуваченого обов’язкова. З моменту публікації даного оголо-
шення обвинувачений вважається належним чином повідомлений про міс-
це і час судового засідання. У разі неявки обвинуваченого розгляд кримі-
нального провадження може бути здійснений в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя Бойко О.В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Любобратцеву Ната-
лію Іванівну як обвинувачену на 09 год. 30 хв. 21 жовтня 2021 року у спра-
ві за обвинуваченням Любобратцевої Наталії Іванівни, 05.10.1954 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передба-
ченого ч. 1 ст. 111 KK України (в редакції Закону України № 1183-VII від 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України») за 
адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

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

Суддя Федосєєв С.В.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Доро-
шенко Тетяну Іллівну, 23.06.1955 року народження (останнє відоме місце 
проживання: провулок Радгоспний, 5/30, м. Сімферополь, АР Крим) у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК Укра-
їни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 15 годині 30 хвилин  
19 жовтня 2021 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, 14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О.С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування дано-
го оголошення обвинувачена вважається належним чином ознайомлена з 
його змістом.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Єлгазіну Ларису Пав-
лівну як обвинувачену на 09 год. 40 хв. 21.10 2021 року у справі за обви-
нуваченням Єлгазіної Лариси Павлівни, 08.11.1956 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України») за адресою: м. Київ,  
вул. Кошиця, 5, каб. 5.

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

Суддя Федосєєв С.В.

Втрачений судновий білет на судно УХА-2947-К, серія МС №029426 
та свідоцтво на придатність малого судна до плавання рег.№3-304615  

на ім’я ЮРЧУК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ,  
вважати недійсними.

Втрачене Свідоцтво про право власності та Свідоцтво про право пла-
вання під державним прапором України на судно Баварія 32 з бортовим 
номером «Аквариус», номер корпуса DE-BAVG32U1C404, зареєстрова-
не на Недзельського Романа Стефановича, вважати недійсними.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Шапортова Станіслава Володи-
мировича, 16.02.1967 року народження (який зареєстрований за адресою: м. Ки-
їв, вул. Харківське шосе, 49, кв. 202, на даний час проживає за адресою: АР Крим, 
м. Ялта, вул. Щорса, 20, кв. 2), як обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, що призначене на 19.10.2021 року об 11 год. 15 хв.

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

Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в при-
міщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севас-
топольська, 7/13. 

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

Суддя П.Л. Коляденко

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що о 15 год. 45 хв.  

21 жовтня 2021 року буде проводитися підготовче судове засідання у кри-
мінальному провадженні № 22020011000000029, за обвинуваченням Бєло-
горцева Дмитра Альбертовича, 19 грудня 1963 року народження, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Бєлогорцев Дмитро 
Альбертович.

Підготовче судове засідання буде проводитись під головуванням судді 
Бондаренко М.С.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 15.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А. 

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Яніна Іго-
ря Альбертовича, 15.10.1966 року народження (останнє відоме місце про-
живання: 95034, вул. Обська, 3-А, кв. 65, м. Сімферополь) у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 KK України, у судове 
засідання, яке відбудеться 21 жовтня 2021 року об 11 год. 00 хв.

Явка до суду обов’язковп. 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. 307, під головуванням судді Бузунко O.A.

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.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го КУНЦЕВСЬКОГО Володимира Федосовича (к/п № 22018011000000011), 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, та повідомляє, що підготовче судове засідання та розгляд кло-
потання про здійснення спеціального судового провадження відбудеться  
18 жовтня 2021 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-а, 
каб. 603 (зал с/з № 61).

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.

Суддя С.І. Дячук
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