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Головний державний санітарний лікар  
про високу ймовірність встановлення «червоного» рівня 
епіднебезпеки у багатьох областях країни 

Готуйте сертифікати 
до перевірки 

КОНТРОЛЬ. Із 21 жовтня співробітники Держпродспожив-
служби, Центру контролю та профілактики хвороб на міс-
цях, патрульної поліції перевірятимуть достовірність COVID-
сертифікатів. «Перевірки проводитимуть у місцях великого 
скупчення людей, де може бути поширення хвороби: під час пе-
ревезень, відвідувань закладів, ринків, торговельних майдан-
чиків», — повідомив перший заступник начальника департа-
менту патрульної поліції України Олексій Білошицький. 

У паперових свідоцтвах про вакцинацію обов’язково має бу-
ти вказано інформацію про вид щеплення, кількість доз, підпис 
лікаря та печатка офіційної установи охорони здоров’я. «Усі да-
ні про вакцинацію громадян вже є у реєстрі, який підключено 
до міжнародних баз. Інформацію перевірятимуть дуже ретель-
но. Уповноважені співробітники мають пересвідчитися в до-
стовірності свідоцтва, бо відомі випадки їх підробки», — цитує 
Укрінформ слова посадовця. 

Триває інтеграція відповідного програмного забезпечення на 
планшети поліцейських для швидкої перевірки сертифікатів з 
«Дії» або сканування паперового варіанта цього документа.

ІГОР КУЗІН:

ЦИФРА ДНЯ

2,9%
становило зростання ВВП України  

в січні — серпні 2021 року,  
згідно з оглядом економічної  

активності Мінекономіки

«Зараз у кожної області  
є вибір: робити щеплення 
громадянам або й надалі 

жити в режимі посилених 
протиепідемічних 

правил».

Коштів на соціальні 
виплати має побільшати

ЦИФРОВІЗАЦІЯ. Бюджетні гроші використовуватимуть 
ефективніше — їх отримуватимуть ті, хто насправді 
потребує державної підтримки 
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Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  И  

«Урядовий кур’єр» з’ясовує, 
яким експерти бачать курс 
національної валюти наступного 
року та які чинники на нього 
впливатимуть найбільше 

ФІНАНСИ 

Закон України «Про особливості 
реформування підприємств 
оборонно-промислового 
комплексу державної форми 
власності»
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ЦИТАТА ДНЯ

Вірус недбальства можна подолати! 
ПАНДЕМІЯ. В інфекційних відділеннях Черкащини відчайдушно борються за життя ті, хто 
не вірив, що COVID-19 існує, а  вакцина допомагає

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Пандемія відчутно змінила на-
ше буття й далі вносить у 

нього корективи. Повідомлення з 
екрана телевізора та інших дже-

рел інформації про кількість ви-
явлених хворих на COVID-19 зму-
шують  насторожитися, мобілізу-
ватися, вживши всіх необхідних 
медико-санітарних заходів для за-
побігання масовим захворюван-
ням. Змінюються режими роботи, 

навчання, відпочинку. Пандемія 
вплинула на різні галузі економі-
ки та сфери життя: від освіти і ту-
ризму — до фінансового сектору, 
транспорту і малого бізнесу.

Ситуація в регіонах нині не-
проста. Приміром, на Черкащи-

ні, як стверджує санітарна служ-
ба, домінує штам «Дельта». Лі-
карі наголошують, що найефек-
тивніший засіб захисту та профі-
лактики захворювання на коро-
навірус — вакцинація. Крім цьо-
го, необхідно дотримуватися всіх 

карантинних заходів, передба-
чених відповідною  постановою 
Кабміну: носити маски у громад-
ських закладах і транспорті, час-
то й ретельно мити руки, 
додержуватися соціальної 
дистанції. 4
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А  Г  Р  О  П  Е  Р  С  П  Е  К  Т  И  В  А  

Учасники Дня поля компанії 
«Контінентал Фармерз Груп» 
ділилися ідеями, як заробити 
додаткові 100 доларів США з 
гектара землі

Уряд активно працює над створенням Єдиної інформаційної системи соціальної сфери 
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ДОКУМЕНТИ   
лексу державної форми власності», щодо якого відкрито провадження у справі про бан-
крутство, на підставі ухвали господарського суду заміняється іншим майном, ринкова 
вартість якого не менша за ринкову вартість майна, щодо якого встановлено обтяження 
щодо розпорядження та яке заміняється, у тому числі майном, переданим відповідному 
суб’єкту господарювання (боржнику) за рішенням уповноваженого суб’єкта управління. 
Ухвала господарського суду постановляється на підставі клопотання боржника, уповно-
важеного суб’єкта управління або суб’єкта управління. Відповідно до ухвали господар-
ського суду щодо майна боржника, яке замінюється, підлягають скасуванню заходи із за-
безпечення вимог кредиторів, у тому числі арешти майна, інші обтяження щодо розпоря-
дження таким майном, і таке майно за рішенням уповноваженого суб’єкта управління мо-
же бути передано боржником у порядку, передбаченому Законом України «Про особли-
вості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми 
власності». Задоволення вимог кредиторів може здійснюватися боржником за рахунок 
переданого уповноваженим суб’єктом управління іншого майна»;

розділ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктами 13 та 14 такого змісту:
«13. Не допускається відкриття проваджень у справах про банкрутство господарських 

товариств в оборонно-промисловому комплексі, визначених частиною першою статті 1 
Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового 
комплексу державної форми власності», крім тих, що ліквідуються за рішенням боржни-
ка, протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом.

14. На період та з метою здійснення заходів з реорганізації державних унітарних ко-
мерційних підприємств, які є учасниками Державного концерну «Укроборонпром», пе-
редбачених Законом України «Про особливості реформування підприємств оборонно-
промислового комплексу державної форми власності», до зазначених підприємств не 
застосовуються норми цього Кодексу в частині заборони проведення реорганізації під-
приємств, щодо яких відкрито провадження у справі про банкрутство»;

5) у частині другій статті 24 Закону України «Про заставу» (Відомості Верховної Ра-
ди України, 1992 р., № 47, ст. 642; 2018 р., № 38, ст. 281) слова «внесене до переліку 
об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки 
держави» виключити;

6) розділ Х «Прикінцеві положення» Закону України «Про захист економічної кон-
куренції» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64; 2019 р., № 42,  
ст. 237) доповнити пунктом 44 такого змісту:

«44. Положення частини другої статті 22 цього Закону не застосовуються до процеду-
ри реорганізації державних унітарних підприємств, у тому числі казенних підприємств, 
які є учасниками Державного концерну «Укроборонпром», створення акціонерного то-
вариства шляхом перетворення Державного концерну «Укроборонпром», створення гос-
подарських товариств в оборонно-промисловому комплексі та передачі пакетів акцій та-
ких господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі до статутного капіта-
лу зазначеного акціонерного товариства або іншого господарського товариства в обо-
ронно-промисловому комплексі відповідно до Закону України «Про особливості рефор-
мування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності»;

7) абзаци другий та третій частини другої статті 7 Закону України «Про оцінку май-
на, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (Відомості Верховної Ра-
ди України, 2001 р., № 47, ст. 251; 2003 р., № 38, ст. 313; 2004 р., № 2, ст. 6; 2015 р.,  
№№ 7—9, ст. 55; 2020 р., № 4, ст. 25) доповнити словами «крім випадків, встановле-
них законом»;

8) у Законі України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» (Ві-
домості Верховної Ради України, 2002 р., № 10, ст. 77; 2005 р., № 2, ст. 31; 2011 р.,  
№ 45, ст. 493; 2012 р., № 32—33, ст. 413; 2015 р., № 36, ст. 365):

преамбулу доповнити словами та цифрою «а також господарських товариств в обо-
ронно-промисловому комплексі, визначених частиною першою статті 1 Закону України 
«Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу дер-
жавної форми власності»;

частину першу статті 1 після слів та цифр «не менше 25 відсотків» доповнити словами 
та цифрою «господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, визначених 
частиною першою статті 1 Закону України «Про особливості реформування підприємств 
оборонно-промислового комплексу державної форми власності»;

абзац перший статті 2 після слів «статутних капіталів цих підприємств» доповнити 
словами та цифрою «акцій (часток) господарських товариств в оборонно-промислово-
му комплексі, визначених частиною першою статті 1 Закону України «Про особливості 
реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми влас-
ності»;

9) у частині другій статті 81 Закону України «Про міжнародне приватне право» (Відо-
мості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 422; 2018 р., № 38, ст. 281) слова «внесе-
ного до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для еконо-
міки і безпеки держави» виключити;

10) статтю 11 Закону України «Про холдингові компанії в Україні» (Відомості Верхо-
вної Ради України, 2006 р., № 34, ст. 291) доповнити  пунктом 41 такого змісту:

«41. Дія цього Закону не поширюється на Державний концерн «Укроборонпром», 
державні унітарні підприємства, у тому числі казенні підприємства, що входять до скла-
ду Державного концерну «Укроборонпром», у процесі їх перетворення (реорганізації), 
господарські товариства, які утворюються, діють та припиняються відповідно до Зако-
ну України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комп-
лексу державної форми власності»;

11) у Законі України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Вер-
ховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із наступними змінами):

абзац другий частини другої статті 3 доповнити словами «та Законом України «Про 
особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної 
форми власності»;

підпункт «й» пункту 2 частини першої статті 7 доповнити словами «крім випадків, пе-
редбачених законом»;

у статті 11:
у частині п’ятій:
абзаци четвертий та шостий доповнити словами «якщо інше не встановлено законом»;
доповнити абзацами дванадцятим та тринадцятим такого змісту:
«Особливості відрахування акціонерним товариством, утвореним шляхом перетво-

рення Державного концерну «Укроборонпром», а також господарськими товариства-
ми в оборонно-промисловому комплексі (у значенні, наведеному в Законі України «Про 
особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної 
форми власності») частини чистого прибутку на виплату дивідендів, розмір дивідендів та 
порядок їх сплати визначаються Законом України «Про особливості реформування під-
приємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності».

Установити, що протягом трьох років з дня набрання чинності Законом України «Про 
особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної 
форми власності» чистий прибуток акціонерного товариства, утвореного шляхом пере-
творення Державного концерну «Укроборонпром», з якого розраховуються та сплачу-
ються дивіденди, зменшується на суму прибутку (доходу), що виникла в результаті спла-
ти йому внесків та дивідендів, за умови використання зазначених коштів для поповнення 
статутних капіталів державних підприємств, у тому числі казенних підприємств, госпо-
дарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, визначених частиною першою 
статті 1 Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промис-
лового комплексу державної форми власності», з метою забезпечення їх фінансового 
оздоровлення, погашення заборгованості, розвитку та модернізації виробництва, фінан-
сування науково-технічних розробок, забезпечення здійснення інноваційної діяльності 
або створення умов для проведення заходів з їх перетворення в господарські товариства, 
або спрямування зазначених коштів до фондів інвестиційного, інноваційного розвитку»;

частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Викуп акцій (часток) додаткової емісії здійснюється за рахунок коштів, передба-

чених державним бюджетом на такі цілі, коштів суб’єкта управління, уповноваженого 
суб’єкта управління, або в обмін на державне майно, на корпоративні права держави у 
статутних капіталах господарських організацій в порядку, встановленому Кабінетом Мі-
ністрів України»;

абзац другий частини сьомої доповнити словами та цифрою «а також на випадки 
створення господарських організацій за участю державних підприємств оборонно-про-
мислового комплексу, які входять до складу Державного концерну «Укроборонпром», та 
господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі, визначеного частиною 
першою статті 1 Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-
промислового комплексу державної форми власності»;

частину дев’яту доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:
«Нерухоме майно об’єктів державної власності, включених до Переліку державних 

підприємств, що не підлягають приватизації, але можуть бути перетворені в господарські 
товариства, може бути передане до статутного капіталу господарських товариств, ство-
рених на базі таких підприємств.

За погодженням з уповноваженим суб’єктом управління, визначеним Законом Укра-
їни «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу 
державної форми власності», нерухоме майно об’єктів державної власності, що не підля-
гають приватизації, може бути відчужено відповідним підприємством або господарським 
товариством в оборонно-промисловому комплексі у встановленому порядку, якщо таке 
майно не входить до складу єдиного майнового комплексу, що забезпечує основні види 
діяльності такого суб’єкта господарювання, або більше трьох років не використовується 
у виробничій діяльності і подальше його використання не планується»;

частину другу статті 111 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«Установити, що протягом трьох років з дня набрання чинності Законом України «Про 

особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу держав-
ної форми власності» чистий прибуток Державного концерну «Укроборонпром», з яко-
го розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на су-
му прибутку (доходу), що виникла в результаті сплати йому внесків та дивідендів, за умо-
ви використання Державним концерном «Укроборонпром» зазначених коштів для попо-
внення статутних капіталів його учасників та господарських товариств з метою забезпе-
чення їх фінансового оздоровлення, погашення заборгованості, розвитку та модерніза-
ції виробництва, фінансування науково-технічних розробок, здійснення інноваційної ді-
яльності або створення умов для проведення заходів з їх перетворення в господарські 

товариства, або спрямування зазначених коштів до фондів інвестиційного, інноваційно-
го розвитку».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
частину шосту статті 112 доповнити словами «та Законом України «Про особливості 

реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми влас-
ності»;

12) статтю 1 Закону України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради 
України, 2008 р., № 50—51, ст. 384; 2012 р., № 40, ст. 480; 2013 р., № 29, ст. 337; 2020 р., 
№ 40, ст. 314) доповнити частиною сьомою такого змісту:

«7. Особливості правового статусу, утворення, формування статутного капіталу, 
функціонування та припинення акціонерних товариств в оборонно-промисловому комп-
лексі визначаються Законом України «Про особливості реформування підприємств обо-
ронно-промислового комплексу державної форми власності»;

13) у Законі України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-про-
мислового комплексу — учасників Державного концерну «Укроборонпром» та за-
безпечення їх стабільного розвитку» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р.,  
№ 32, ст. 413; 2018 р., № 38, ст. 281):

преамбулу викласти в такій редакції:
«Цей Закон визначає комплекс економічних заходів, спрямованих на вирішення пи-

тань заборгованості та забезпечення стабільного розвитку державних підприємств обо-
ронно-промислового комплексу, у тому числі казенних підприємств, які входять до скла-
ду Державного концерну «Укроборонпром» або на момент припинення Державного кон-
церну «Укроборонпром» входили до його складу, державних підприємств, створених 
Державним концерном «Укроборонпром», а також господарських товариств в оборон-
но-промисловому комплексі, визначених частиною першою статті 1 Закону України «Про 
особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної 
форми власності» (далі — підприємства оборонно-промислового комплексу)»;

у назві та частинах першій — третій статті 21 слова «внесених до переліку об’єктів дер-
жавної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» в 
усіх відмінках та числах виключити;

у статті 3:
частину четверту доповнити абзацом шостим такого змісту:
«реалізації заходів та досягнення цілей, передбачених статтею 9 Закону України «Про 

особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної 
форми власності»;

у тексті слова «Державний концерн «Укроборонпром» в усіх відмінках замінити сло-
вами «уповноважений суб’єкт управління» у відповідному відмінку, а слова «підприєм-
ства оборонно-промислового комплексу» в усіх відмінках та числах — словами «дер-
жавні підприємства оборонно-промислового комплексу, у тому числі казенні підприєм-
ства, які входять до складу Державного концерну «Укроборонпром» або на момент при-
пинення Державного концерну «Укроборонпром» входили до його складу, а також дер-
жавні підприємства, створені Державним концерном «Укроборонпром» у відповідному 
відмінку та числі;

14) розділ 9 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про держав-
ну допомогу суб’єктам господарювання» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,  
№ 34, ст. 1173; 2020 р., № 43, ст. 371) доповнити пунктом 51 такого змісту:

«51. Установити, що вимоги цього Закону не поширюються на заходи, передбачені 
Законом України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового 
комплексу державної форми власності»;

15) у частині четвертій статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, 
ст. 9) слова і цифри «та у випадках, визначених статтею 28 цього Закону» замінити сло-
вами і цифрами  «у випадках, визначених статтею 28 цього Закону, та в інших випадках, 
визначених законом»;

16) у Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради Украї-
ни, 2016 р., № 30, ст. 542; 2017 р., № 7—8, ст. 50; 2018 р., № 38, ст. 281; 2019 р., № 2, ст. 8):

частину другу статті 5 після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого 
змісту:

«12) рішень, за якими боржником є уповноважений суб’єкт управління або господар-
ське товариство в оборонно-промисловому комплексі, визначені частиною першою стат-
ті 1 Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промисло-
вого комплексу державної форми власності», та рішень, які передбачають вчинення дій 
щодо їх майна».

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий — п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами чо-
тирнадцятим — шістнадцятим;

частину другу статті 18 доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6) невідкладно, не пізніше наступного робочого дня після одержання відповідно-

го звернення від Державного концерну «Укроборонпром», акціонерного товариства, 
cтвореного шляхом перетворення Державного концерну «Укроборонпром», державно-
го унітарного підприємства, у тому числі казенного підприємства, яке є учасником Дер-
жавного концерну «Укроборонпром» або на момент припинення Державного концерну 
«Укроборонпром» було його учасником, господарського товариства в оборонно-промис-
ловому комплексі, визначеного частиною першою статті 1 Закону України «Про особли-
вості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми 
власності», вчинити дії щодо зняття арешту з майна, щодо якого було здійснено заходи 
із заміни майна, передбачені статтею 11 Закону України «Про особливості реформування 
підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності»;

частину четверту статті 59 доповнити пунктом 10 такого змісту:
«10) отримання виконавцем від Державного концерну «Укроборонпром», акціонерно-

го товариства, створеного шляхом перетворення Державного концерну «Укроборонпром», 
державного унітарного підприємства, у тому числі казенного підприємства, яке є учасни-
ком Державного концерну «Укроборонпром» або на момент припинення Державного кон-
церну «Укроборонпром» було його учасником, господарського товариства, визначеного 
частиною першою статті 1 Закону України «Про особливості реформування підприємств 
оборонно-промислового комплексу державної форми власності», звернення про зняття 
арешту в порядку, передбаченому статтею 11 Закону України «Про особливості реформу-
вання підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності»;

у частині другій статті 78 слова «внесеного до переліку об’єктів державної власності, 
що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» виключити;

17) статтю 3 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» 
(Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 12, ст. 68; із змінами, внесеними Законом 
України від 4 лютого 2021 року № 1206-IX) після частини четвертої доповнити новою час-
тиною такого змісту:

«5. Дія цього Закону не поширюється на внесення майна державних підприємств обо-
ронно-промислового комплексу, в тому числі казенних підприємств, до статутних ка-
піталів господарських товариств, що створюються відповідно до Закону України «Про 
особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної 
форми власності», а також на розміщення додаткових випусків акцій таких акціонерних 
товариств існуючої номінальної вартості згідно із законодавством».

У зв’язку з цим частини п’яту та шосту вважати відповідно частинами шостою та сьо-
мою;

18) статтю 1 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відпові-
дальністю» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 13, ст. 69) доповнити части-
ною четвертою такого змісту:

«4. Особливості створення, формування статутного капіталу, функціонування това-
риств з обмеженою відповідальністю в оборонно-промисловому комплексі визначають-
ся Законом України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промисло-
вого комплексу державної форми власності»;

19) у пункті 3 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ви-
знання таким, що втратив чинність, Закону України «Про перелік об’єктів права держав-
ної власності, що не підлягають приватизації» (Відомості Верховної Ради України, 2019 
р., № 46, ст. 302) слова «вчиняти виконавчі дії» замінити словами «звернення стягнення 
та накладення арешту на майно»;

20) у частині першій статті 1 Декрету Кабінету Міністрів України «Про впоряд-
кування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю дер-
жавних підприємств» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 11, ст. 94, № 30,  
ст. 321; 2016 р., № 34, ст. 594) слова та цифру «та суб’єктів літакобудування, які підпада-
ють під дію норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості» 
замінити словами «державних підприємств оборонно-промислового комплексу, у тому 
числі казенних підприємств, які входять до складу Державного концерну «Укроборонп-
ром» або на момент припинення Державного концерну «Укроборонпром» входили до 
його складу, та створених ним юридичних осіб, заснованих на державній власності в обо-
ронно-промисловому комплексі».

3. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Зако-
ном, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Суб’єктам господарювання, що здійснюють постачання електричної та теплової 
енергії, надають послуги з водопостачання та водовідведення, у місячний строк з дня 
утворення товариства здійснити заходи щодо укладення з утвореним товариством дого-
ворів про постачання електричної та теплової енергії, водопостачання.

5. Установити, що передача майна підприємств та господарських товариств в оборонно-
промисловому комплексі, 100 відсотків акцій яких належать державі, у процесі здійснення 
заходів з підготовки підприємств до перетворення, створення товариства та акціонерного 
товариства, передача пакетів акцій (часток у статутному капіталі) господарських товариств 
в оборонно-промисловому комплексі до статутного капіталу акціонерного товариства або 
іншого господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі здійснюються без 
попереднього одержання дозволу Антимонопольного комітету України.

6. Установити, що на господарські товариства в оборонно-промисловому комплексі 
не поширюються встановлені законодавством обмеження щодо неможливості мати єди-
ним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа.

7. Для забезпечення ефективного управління господарськими товариствами в обо-
ронно-промисловому комплексі та виконання ними статутних завдань на підставі рі-
шення Кабінету Міністрів України, прийнятого за пропозицією уповноваженого суб’єкта 
управління, пакет акцій (частка у статутному капіталі) господарського товариства в обо-

ронно-промисловому комплексі, який належить державі, акціонерному товариству або 
господарському товариству в оборонно-промисловому комплексі, може бути переданий 
у власність акціонерному товариству, іншому господарському товариству в оборонно-
промисловому комплексі для формування його статутного капіталу.

8. Установити, що господарські товариства в оборонно-промисловому комплексі від-
раховують частину чистого прибутку на виплату дивідендів уповноваженому суб’єкту 
управління у визначені ним порядку та строки.

9. Установити, що господарському товариству в оборонно-промисловому комплек-
сі за рішенням Кабінету Міністрів України або уповноваженого суб’єкта управління може 
бути передано державне майно, у тому числі створене в результаті виконання контрактів 
з оборонних закупівель (державних контрактів з державного оборонного замовлення), 
шляхом внесення такого майна до статутного капіталу або закріплення за господарським 
товариством в оборонно-промисловому комплексі на праві господарського відання.

10. Установити, що акціонерне товариство як уповноважений суб’єкт управління 
об’єктами державної власності здійснює такі повноваження щодо державних підпри-
ємств, у тому числі казенних підприємств, які на момент припинення Державного кон-
церну «Укроборонпром» входили до його складу, до їх перетворення в товариства:

1) здійснює регулювання, контроль та координацію діяльності;
2) затверджує статути (положення) та нормативні документи про внесення змін до 

них, здійснює контроль за дотриманням їх вимог;
3) призначає на посади та звільняє з посад керівників підприємств, укладає і розриває 

з ними контракти, здійснює контроль за їх виконанням;
4) розробляє стратегії розвитку підприємств;
5) затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, інвестиційні плани на середньо-

строкову перспективу (три — п’ять років), у тому числі щодо підприємств, плановий 
розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень або які є 
суб’єктами природних монополій, здійснює контроль за виконанням таких планів у вста-
новленому порядку;

6) здійснює моніторинг фінансової діяльності;
7) надає згоду на відчуження та списання об’єктів державної власності підприємств;
8) погоджує укладення підприємствами договорів про спільну діяльність, згідно з яки-

ми використовується нерухоме майно, що перебуває в їх господарському віданні чи опе-
ративному управлінні;

9) забезпечує проведення щорічної аудиторської перевірки діяльності;
10) здійснює контроль за діяльністю підприємств;
11) веде облік об’єктів державної власності підприємств, здійснює контроль за ефек-

тивним використанням та збереженням таких об’єктів;
12) виявляє державне майно, яке тимчасово не використовується підприємствами, та 

вносить пропозиції щодо його подальшого використання;
13) забезпечує надання розпоряднику Єдиного реєстру об’єктів державної власнос-

ті інформації про наявність і поточний стан об’єктів державної власності підприємств та 
зміну його стану;

14) забезпечує у встановленому порядку проведення інвентаризації майна підприємств;
15) здійснює планування, організацію і контроль мобілізаційної підготовки, складу ви-

робничих потужностей мобілізаційного призначення та обсягів запасів мобілізаційного 
резерву з урахуванням доцільності їх подальшого зберігання;

16) надає підприємствам згоду на оренду державного майна і пропозиції щодо умов 
договору оренди, що мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна;

17) організовує контроль за використанням орендованого державного майна підпри-
ємств;

18) забезпечує визначення умов реструктуризації та санації підприємств, які мають 
стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

19) забезпечує управління і збереження матеріальних носіїв секретної інформації та 
здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;

20) визначає порядок і розміри внесків;
21) виконує інші функції з управління об’єктами державної власності у випадках, пе-

редбачених законодавством;
22) здійснює інші повноваження, визначені законом.
11. Установити, що державні підприємства, у тому числі казенні підприємства, які на 

момент припинення Державного концерну «Укроборонпром» входили до його складу, до 
їх перетворення в товариства здійснюють сплату акціонерному товариству внесків у по-
рядку та розмірах, визначених акціонерним товариством.

12. Установити, що відчуження об’єктів державної власності державних підприємств, 
у тому числі казенних підприємств, які на момент припинення Державного концерну 
«Укроборонпром» входили до його складу, здійснюється у встановленому порядку та 
не потребує погодження з Фондом державного майна України та трудовими колектива-
ми підприємств.

13. Установити, що на державних підприємствах, у тому числі казенних підприєм-
ствах, які на момент припинення Державного концерну «Укроборонпром» входили до 
його складу, до їх перетворення в товариства можуть утворюватися підрозділи відомчої 
воєнізованої охорони, які діють відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів Украї-
ни Положення про відомчу воєнізовану охорону підприємств, повноваження з управлін-
ня якими здійснює акціонерне товариство, утворене шляхом перетворення Державно-
го концерну «Укроборонпром». Під час виконання службових обов’язків працівники під-
розділів відомчої воєнізованої охорони мають право застосовувати вогнепальну зброю 
та спеціальні засоби самооборони в порядку і відповідно до вимог, встановлених зако-
нодавством.

14. Установити, що тимчасово, від створення акціонерного товариства до формуван-
ня у встановленому законодавством порядку правоможного складу його наглядової ра-
ди, функції наглядової ради здійснює суб’єкт управління.

15. За рішенням Кабінету Міністрів України норми Закону України «Про особливості 
реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми влас-
ності» можуть бути застосовані до процедур перетворення державних підприємств авіа-
ційно-космічної галузі, а також державних підприємств, що перебувають в управлінні Мі-
ністерства оборони України.

16. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої 

влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття 

рішення про реорганізацію Державного концерну «Укроборонпром» відповідно до ви-
мог цього Закону;

невідкладно надати товариствам, які є правонаступниками підприємств, яким нада-
ні повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення 
та товарів, що містять відомості, що становлять державну таємницю, відповідні повнова-
ження у межах строку дії повноважень зазначених підприємств;

поінформувати у 2022 році Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
13 липня 2021 року
№ 1630-IX

Повідомлення про надання дозволу на спеціальне  
досудове розслідування та повістка про виклик 

підозрюваного Хачикяна Ваче Сергойовича 
18 жовтня 2021 року             м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Ухвалою судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 
18 жовтня (справа №203/4146/21) надано дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідування стосовно Хачикяна Ваче Сер-
гойовича, 07.10.1992 р.н., що зареєстрований за адресою: АР Крим, 
м. Феодосія, вул. Енгельса, буд. 30, у кримінальному провадженні  
№ 42015040630000069 від 29.05.2015 за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з’явитися о  
10 годині 30 хвилин 22.10.2021, 23.10.2021 в Криворізьку спеціалі-
зовану прокуратуру за адресою: Дніпропетровська область, м. Кри-
вий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 64, до прокурора у кримінально-
му провадженні – в.о. керівника Криворізької спеціалізованої проку-
ратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону Ламана С.І. 
для участі у допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 42015040630000069 від 29.05.2015 за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України, проведенні 
інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про за-
вершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів 
досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування.

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

ОГОЛОШЕННЯ
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 11 жовтня 2021 р. № 1064 

Київ

Про внесення змін до Порядку розгляду питань, 
пов’язаних з підготовкою і внесенням подань  

щодо осіб, призначення на посаду та звільнення  
з посади яких здійснюється Верховною Радою 
України, Президентом України або Кабінетом 

Міністрів України чи погоджується  
з Кабінетом Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПостаноВляє:
Внести до Порядку розгляду питань, пов’язаних з підготовкою і внесенням подань 

щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Верхо-
вною Радою України, Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи пого-
джується з Кабінетом Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 11 квітня 2012 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 30,ст. 
1107; 2014 р., № 85, ст. 2403; 2015 р., № 80, ст. 2680; 2016 р., № 24,ст. 951; 2017 р., 
№ 95, ст. 2898), зміни, виклавши його в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 квітня 2012 р. № 298 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 11 жовтня 2021 р. № 1064)

ПоРяДоК 
розгляду питань, пов’язаних з підготовкою і внесенням  

подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади  
яких здійснюється Верховною Радою України, Президентом України  

або Кабінетом Міністрів України чи погоджується  
з Кабінетом Міністрів України

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки, внесення та розгляду подань 
щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Вер-
ховною Радою України, Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи 
погоджується з Кабінетом Міністрів України.

2. Відповідно до Конституції України та Законів України «Про Кабінет Міністрів 
України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про місцеві державні ад-
міністрації», «Про столицю України — місто-герой Київ», «Про державну служ-
бу», «Про Бюро економічної безпеки України», «Про Національну поліцію», «Про 
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління акти-
вами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про запобігання коруп-
ції», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», «Про 
державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», 
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг»:

1) Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міні-
стри (крім Міністра закордонних справ та Міністра оборони), а також Голова Ан-
тимонопольного комітету, Голова Фонду державного майна і Голова Держком-
телерадіо призначаються на посаду Верховною Радою України (за поданням 
Прем’єр-міністра України) та звільняються з посади Верховною Радою України;

2) перший заступник та заступники міністра призначаються на посаду та звіль-
няються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра 
України згідно з пропозиціями відповідного міністра;

3) Державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та 
заступники, державний секретар міністерства, керівник центрального органу ви-
конавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України, його пер-
ший заступник та заступники, на яких поширюється дія Закону України «Про дер-
жавну службу», призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України та звільня-
ються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра Укра-
їни, відповідного міністра або керівника центрального органу виконавчої влади;

4) урядові уповноважені призначаються на посаду та звільняються з посади 
Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.

Пропозиція щодо кандидатури на посаду Урядового уповноваженого з питань 
гендерної політики вноситься Прем’єр-міністрові України Віце-прем’єр-міністром 
з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Пропозиції щодо призначення на посаду Урядового уповноваженого з питань 
управління державним боргом вносяться Прем’єр-міністрові України Міністром 
фінансів;

5) Уповноважений із захисту державної мови призначається на посаду та 
звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.

По одній кандидатурі на посаду подають Кабінетові Міністрів України Уповно-
важений Верховної Ради України з прав людини, Міністр юстиції, Міністр культу-
ри та інформаційної політики;

6) члени Національної комісії зі стандартів державної мови призначаються на 
посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.

Подання щодо призначення на посаду вноситься Кабінетові Міністрів Украї-
ни Міністром освіти і науки згідно з пропозиціями Мін’юсту, МКІП, МОН, Націо-
нальної академії наук;

7) члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, призначаються на посаду та звільняються з 
посади Кабінетом Міністрів України.

Подання щодо призначення на посаду вноситься Кабінетові Міністрів України 
конкурсною комісією з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

8) Голова Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Голова та члени Комі-
сії з регулювання азартних ігор та лотерей призначаються на посаду та звільня-
ються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра Укра-
їни;

9) Голова Національного агентства з питань запобігання корупції призначаєть-
ся на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.

Подання щодо призначення на посаду вноситься Кабінетові Міністрів України 
Конкурсною комісією з відбору на посаду Голови Національного агентства з пи-
тань запобігання корупції;

10) Директор Бюро економічної безпеки призначається на посаду та звільня-
ється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра Укра-
їни.

Пропозиції щодо призначення на посаду вносяться Кабінетові Міністрів Укра-
їни комісією з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро еконо-
мічної безпеки України;

11) Голова Національної поліції призначається на посаду та звільняється з по-
сади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України згідно з 
пропозиціями Міністра внутрішніх справ;

12) перший заступник та заступники Голови Антимонопольного комітету, Го-
лови Фонду державного майна і Голови Держкомтелерадіо призначаються на по-
саду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-
міністра України згідно з пропозиціями керівників таких органів;

13) голова обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації 
призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за подан-
ням Кабінету Міністрів України згідно з пропозиціями Прем’єр-міністра України;

14) голова районної в Автономній Республіці Крим, районної у  
мм. Києві та Севастополі, районної держадміністрації призначається на посаду 
та звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів 
України відповідно до пропозицій Голови Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

15) перший заступник, заступники голови обласної та Севастопольської місь-
кої держадміністрації призначаються на посаду головою відповідної держадміні-
страції за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Пропозиції щодо погодження призначення на посаду вносяться Кабінетові Мі-
ністрів України головою обласної та Севастопольської міської держадміністрації;

16) заступники голови Київської міськдержадміністрації, повноваження яких 
стосуються сфери виконавчої влади, призначаються на посаду та звільняють-
ся з посади Київським міським головою за погодженням з Кабінетом Міністрів 
України.

Пропозиції щодо погодження призначення на посаду та звільнення з посади 
вносяться Кабінетові Міністрів України Київським міським головою.

3. Керівник державного господарського об’єднання, суб’єкта господарювання 
державного сектору економіки, зокрема акціонерного товариства, 100 відсотків 
акцій якого належить державі та управління корпоративними правами держави 
стосовно якого здійснює Кабінет Міністрів України, державної установи і органі-
зації (далі — підприємство), його перший заступник та заступники призначають-
ся на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України в установле-
ному законодавством порядку.

Пропозиції щодо надання згоди на призначення керівника підприємства, що 
належить до сфери управління міністерства, іншого центрального органу вико-

навчої влади, діяльність якого спрямовується і координується через міністра, 
вносяться Кабінетові Міністрів України відповідним міністром у разі вмотивова-
ної відмови Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови облдер-
жадміністрації, голови Київської та Севастопольської міської держадміністрації 
погодити таке призначення.

4. До подання щодо призначення на посаду або погодження призначення на 
посаду (крім посад, визначених підпунктом 1 пункту 2 цього Порядку) додають-
ся такі документи:

1) біографічна довідка з кольоровою фотокарткою, засвідчена в установлено-
му порядку службою управління персоналом (кадровою службою) або іншою на 
це уповноваженою особою;

2) проект рішення про призначення претендента на посаду, завізований керів-
ником відповідного органу виконавчої влади, якщо пропозиція щодо призначен-
ня вноситься зазначеним керівником;

3) заява претендента на посаду;
4) для претендентів на посади державної служби — копії особової картки дер-

жавного службовця за встановленою формою та автобіографії із зазначенням у 
ній відомостей щодо працюючих близьких йому осіб в органі, на зайняття поса-
ди в якому він претендує, засвідчені в установленому порядку службою управ-
ління персоналом (кадровою службою) або іншою уповноваженою на це особою, 
для претендентів на інші посади — копії особової картки працівника за типовою 
формою первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника» та автобіогра-
фії із зазначенням у ній відомостей щодо працюючих близьких йому осіб в ор-
гані, на зайняття посади в якому він претендує, засвідчені в установленому по-
рядку службою управління персоналом (кадровою службою) або іншою уповно-
важеною на це особою;

5) кольорова фотокартка розміром 4 x 6 сантиметрів;
6) копії документів про освіту з додатками (документів про освіту, здобуту за 

кордоном, разом з документами, що підтверджують їх визнання в Україні), нау-
ковий ступінь, вчене звання, засвідчені в установленому порядку службою управ-
ління персоналом (кадровою службою) або іншою уповноваженою на це особою;

7) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (ви-
тяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), 
що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною 
комісією зі стандартів державної мови, або копія документа про повну загальну 
середню освіту (у випадках, передбачених Законом України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної»);

8) копії заповнених сторінок паспорта громадянина України, засвідчені в уста-
новленому порядку службою управління персоналом (кадровою службою) або 
іншою уповноваженою на це особою, або копії лицьового та зворотного боків 
паспорта громадянина України у формі картки типу ID-1 разом з копією довідки 
про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру/довід-
ки про реєстрацію місця проживання особи;

9) копії заповнених сторінок військового квитка (для військовозобов’язаних), 
засвідчені в установленому порядку службою управління персоналом (кадровою 
службою) або іншою уповноваженою на це особою;

10) інформація про підтвердження подання декларації особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, 
заповненої на офіційному веб-сайті НАЗК;

11) заява про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання ди-
тини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців 
з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Зазначена заява не надається у разі призначення на посади державної служби;
12) копія попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобі-

гання корупції» обмежень, підписаного претендентом на посаду, за формою згід-
но з додатком 1, засвідчена в установленому порядку службою управління персо-
налом (кадровою службою) або іншою уповноваженою на це особою.

Копія зазначеного попередження не надається у разі призначення на посади 
державної служби;

13) довідка за встановленою формою про допуск до державної таємниці (у ра-
зі його наявності);

14) копії сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огля-
ду та медичної довідки про проходження обов’язкових попереднього та періодич-
ного психіатричних оглядів за формою, затвердженою МОЗ, засвідчені в уста-
новленому порядку службою управління персоналом (кадровою службою) або 
іншою уповноваженою на це особою (у разі проходження особою спеціальної 
перевірки);

15) копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізич-
них осіб — платників податків;

16) копії трудової книжки (за наявності), послужного списку (для військовос-
лужбовців) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб 
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхуван-
ня;

17) письмова згода за встановленою формою на проведення спеціальної пе-
ревірки (у разі необхідності її проведення) або засвідчена в установленому по-
рядку службою управління персоналом (кадровою службою) або іншою уповно-
важеною на це особою копія довідки про результати спеціальної перевірки за 
встановленою формою;

18) письмова заява, передбачена частиною першою статті 6 Закону України 
«Про очищення влади», або засвідчена в установленому порядку службою управ-
ління персоналом (кадровою службою) або іншою уповноваженою на це особою 
копія довідки про результати передбаченої зазначеним Законом перевірки за 
встановленою формою, виданої органом, в якому така перевірка проводилася;

19) витяг з протоколу засідання Комісії з питань вищого корпусу державної 
служби або відповідної конкурсної комісії (у разі внесення пропозицій щодо кан-
дидатур для визначення переможця конкурсу).

До подання щодо призначення на посаду Першого віце-прем’єр-міністра Укра-
їни, віце-прем’єр-міністрів України та міністрів претенденти на зазначені поса-
ди додають документи та інформацію, передбачені частинами першою, третьою 
і четвертою статті 7 та частиною п’ятою статті 9 Закону України «Про Кабінет Мі-
ністрів України».

До подання щодо призначення на посади голів обласних, Київської та Севасто-
польської міських, районних в Автономній Республіці Крим, районних у мм. Ки-
єві та Севастополі, районних держадміністрацій або погодження призначення на 
посаду перших заступників, заступників голів обласних і Севастопольської місь-
кої держадміністрацій, а також заступників голови Київської міськдержадміні-
страції, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, додаються копії 
документів, передбачених підпунктами 3, 11, 13, 17 і 18 цього пункту, засвідчені 
в установленому порядку службою управління персоналом (кадровою службою) 
або іншою уповноваженою на це особою.

До подання щодо призначення або погодження призначення на іншу поса-
ду особи, яка перебуває на посаді, призначення на яку здійснюється Президен-
том України, Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів 
України, додаються документи, передбачені підпунктами 1—3 цього пункту. Крім 
того, подаються інші передбачені цим пунктом документи, які подавалися раніше 
та інформація в яких зазнала змін.

5. Опрацювання подання щодо призначення на посаду або звільнення з по-
сади чи погодження призначення на посаду або погодження звільнення з поса-
ди (у визначених законодавством випадках) і документів, що додаються до ньо-
го, внесених в установленому порядку Кабінетові Міністрів України, здійснюєть-
ся структурним підрозділом з питань кадрового забезпечення Секретаріату Кабі-
нету Міністрів України.

За дорученням Державного секретаря Кабінету Міністрів України опрацюван-
ня подання щодо призначення на посаду або звільнення з посади чи погодження 
призначення на посаду або погодження звільнення з посади голів обласних, Ки-
ївської та Севастопольської міських, районних в Автономній Республіці Крим, ра-
йонних у мм. Києві та Севастополі, районних держадміністрацій, перших заступ-
ників, заступників голів обласних і Севастопольської міської держадміністрацій, 
заступників голови Київської міської держадміністрації, повноваження яких сто-
суються сфери виконавчої влади, здійснюється структурними підрозділами з пи-
тань кадрового забезпечення і з питань регіональної політики Секретаріату Кабі-
нету Міністрів України в установленому  Державним секретарем Кабінету Міні-
стрів України порядку.

6. Кандидати на посади заступників міністрів з питань європейської інтегра-
ції та заступників голів обласних держадміністрацій, до компетенції яких нале-
жать питання ЄС та НАТО, а також заступників керівників центральних органів 
виконавчої влади, заступників голів обласних, Севастопольської міської держад-
міністрацій та заступника голови Київської міської держадміністрації з питань 
цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO), повнова-
ження якого стосуються сфери виконавчої влади, погоджуються віце-прем’єр-
міністрами України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом 
повноважень.

Висновки щодо погодження призначення на посаду викладаються у картці за 
формою згідно з додатком 2.

Співбесіди з претендентами на посади голів місцевих держадміністрацій, пер-
ших заступників та заступників голів обласних і Севастопольської міської дер-
жадміністрацій та заступників голови Київської міськдержадміністрації, повнова-
ження яких стосуються сфери виконавчої влади, у разі їх проведення організову-
ються структурними підрозділами з питань регіональної політики, кадрового за-
безпечення та інформаційних технологій Секретаріату Кабінету Міністрів України. 
До проведення співбесіди з претендентами на посади голів місцевих держадміні-
страцій залучається представник Мінрегіону.

7. У поданні щодо звільнення з посади осіб, визначених у пункті 2 цього По-
рядку, зазначаються підстави для звільнення.

До подання щодо звільнення з посади особи додаються: 
проект рішення про звільнення з посади із зазначенням підстави звільнення, 

підготовлений в установленому порядку;
біографічна довідка з фотокарткою, засвідчена в установленому порядку 

службою управління персоналом (кадровою службою) або іншою уповноваже-
ною на це особою;

заява особи про звільнення (у разі звільнення за її власною ініціативою);
інші документи, що безпосередньо стосуються підстав для звільнення особи.
8. У разі звільнення міністра Прем’єр-міністр України може ініціювати питання 

щодо звільнення з посади першого заступника та заступника міністра.
Проекти відповідних рішень можуть готуватися Секретаріатом Кабінету Міні-

стрів України і подаватися на розгляд Кабінету Міністрів України Міністром Кабі-
нету Міністрів України.

9. На підставі акта Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Мі-
ністрів України щодо призначення на посаду чи звільнення з посади особи керів-
ник відповідного органу або підприємства у триденний строк видає наказ (розпо-
рядження) за місцем її роботи.

Копія зазначеного наказу (розпорядження) надсилається у триденний строк 
після його видання до:

Секретаріату Кабінету Міністрів України;
Офісу Президента України — щодо посад, призначення на які та звільнення з 

яких здійснюється Президентом України.
На підставі рішення Кабінету Міністрів України щодо погодження призначення 

на посаду перших заступників, заступників голів обласних і Севастопольської місь-
кої держадміністрацій, а також погодження призначення на посаду та погодження 
звільнення з посади заступників голови Київської міськдержадміністрації, повно-
важення яких стосуються сфери виконавчої влади, голова відповідної держадміні-
страції, Київський міський голова у триденний строк після отримання такого рішен-
ня видає відповідне розпорядження.

Копія відповідного розпорядження надсилається у триденний строк після його 
видання до Офісу Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України.

10. У разі порушення встановленого порядку оформлення документів стосов-
но кандидата для призначення на посаду або звільнення з посади чи погодження 
призначення на посаду або погодження звільнення з посади або відхилення Кабі-
нетом Міністрів України відповідної пропозиції Державний секретар Кабінету Міні-
стрів України повертає такі документи органу або підприємству, що їх надіслали.

11. Документи, які додаються до подання щодо призначення на посаду або 
звільнення з посади чи погодження призначення на посаду або погодження 
звільнення з посади, та матеріали, що стосуються їх опрацювання, зберігаються 
у Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

Додаток 1 
до Порядку

ПоПЕРЕДЖЕння 
про обмеження, встановлені Законом України 

«Про запобігання корупції»
Про обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», попе-

реджений (попереджена).
________________

(підпис)
______________________________

(власне ім’я та прізвище)
Додаток 2 

до Порядку 
КаРтКа  

погодження призначення на посаду
Подання ________________________________________________________

                (власне ім’я та прізвище керівника, найменування посади та назва органу)
Власне ім’я та прізвище претендента _____________________________________
Найменування посади, на яку рекомендується претендент ____________________

________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Місце роботи та посада, яку займає претендент на цей час (з якого року)
 _________________________________________________________________

Висновки
Керівник структурного підрозділу з питань кадрового забезпечення Секретаріату 

Кабінету Міністрів України
__________________________________________________________________

_______________________ ____________ ___________________________
(найменування посади) (підпис) (власне ім’я та прізвище)

Віце-прем’єр-міністр України (відповідно до повноважень) 
_____________________________________________

_______________________ ____________ ___________________________
(найменування посади) (підпис) (власне ім’я та прізвище)

Додаткові дані про результати погодження 
__________________________________________________________________

(заповнюються структурним підрозділом з питань 
__________________________________________________________________

кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України)
______________________________

(підпис керівника структурного підрозділу 
з питань кадрового забезпечення  

Секретаріату Кабінету Міністрів України)

ПоВІДоМлЕння 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 

18.10.2021 (судова справа № 757/50469/21-к) надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 42016000000002850 від 13.10.2016 стосовно підозрюва-
ного Максюри Станіслава Миколайовича, 25.06.1985 року народжен-
ня, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, 
ст. 340, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2  
ст. 122, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 262, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
09.06.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького район-

ного нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була за-
ведена спадкова справа після смерті Коршунова Віталія сергійовича, 
15.03.1954 р. н., який помер 09.12.2020 р., місце народження: Рос-
товська обл., В-Донський р-н, х. Колодезний. Для встановлення ко-
ла спадкоємців, які бажають прийняти спадщину в тому числі, які 
були зареєстровані з померлим на день його смерті, та представни-
ків малолітніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за за-
повітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до приватного нотаріуса 
Глаговської О. В. за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. 
Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спад-
коємцям, які прийняли спадщину подавши заяву нотаріусу.

ПоВІДоМлЕння 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального  досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 

18.10.2021 (судова справа № 757/50470/21-к) надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 42016000000002850 від 13.10.2016 стосовно підозрюва-
ного Поторочі Олександра Петровича, 06.07.1967 року народження,  
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28,  
ст. 340, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2  
ст. 122, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 262, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.

оГолоШЕння
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оголошення

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

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015051110000062 від 05 листопада 2015 року, 
за обвинуваченням Юхимука Руслана Степановича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
частиною третьою статті 368, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 263 Кримінального ко-
дексу України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 30 листопада 2020 року постановлено здійснювати спеціаль-
не судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Юхимука Руслана Степановича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 368, частиною третьою стат-
ті 358, частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України, 12 квітня 2021 року в зазначеному кри-
мінальному провадженні закінчено підготовче судове засідання та призначено судовий розгляд.

У зв’язку з чим Юхимук Руслан Степанович, який народився 20 жовтня 1977 року в селі Нива Трудова 
Апостолівського району Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: Луганська область, Кре-
мінський район, місто Кремінна, вулиця Тітова, будинок 7, квартира 1, який обвинувачується у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 368, частиною третьою статті 358, час-
тиною першою статті 263 Кримінального кодексу України, викликається в судове засідання, яке відбудеть-
ся 04 листопада 2021 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Ки-
їв, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-561-26-51), головуючий суддя: Сікора К. О., судді: Гаврилен-
ко Т. Г., Танасевич О. В.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності.

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є обставини, зазначені в статті 138 Кримінального 
процесуального кодексу України. 

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

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за об-
винуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 02 лютого 2021 року по-
становлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням 
Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 
КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин України, 26.06.1975 року народження, уро-
дженець м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  проживан-
ня: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідан-
ня, яке відбудеться 26 жовтня 2021 року о 16 годині 30 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного су-
ду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, грома-
дянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареє-
стрований та останнє відоме місце  проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води, Дніпропе-
тровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 26 жовтня 2021 року о 16 годи-
ні 30 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (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 інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

громадянину України 
Калініну Івану Анатолійовичу
м. Донецьк, вул. Нижньокурганська, буд. 15, кв. 183 

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Калініна І. А. у спеціальному досудовому розслідуванні 

Відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України Вам (Калінін Іван Анатолійович), як підозрюваному, необ-
хідно з’явитися 20 жовтня 2021 року о 10 год. 00 хв. у кабінет № 432 слідчого управління Головного управління  
Служби безпеки України у місті Києві та Київській області за адресою: місто Київ, провулок Аскольдів, 3а, тел.:  
(044) 281-52-28, до старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Баценка І. С. 
для повідомлення Вам про підозру, допиту як підозрюваного, ознайомлення Вас з матеріалами кримінального про-
вадження № 22017101110000100 від 11.04.2017 р., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України, у зв’язку із завершенням досудового розслідування, ознайомлення з матеріалами кримінально-
го провадження та одержання копій обвинувального акта і долучених до нього документів у порядку, передбачено-
му статтями 290, 291, 293 КПК України. Наслідки неприбуття за викликом викладені в ст. 139 КПК України. Поважні 
причини неприбуття на виклик викладені в ст. 138 КПК України, про неможливість з’явлення за викликом з поваж-
них причин Ви зобов’язані повідомити заздалегідь.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
Поважними причинами неприбуття на виклик є:
1. Затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2. Обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3. Обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4. Відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5. Тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-

можливості тимчасово залишити цей заклад;
6. Смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7. Несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8. Інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик. 
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик 
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК 

України порядку порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або 
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого 
неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної пла-
ти — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора: - від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у 
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бу-
ти застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом. 
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області   

майор юстиції Іван БАЦЕНКО 

громадянину України 
Кириченку Віталію Михайловичу
м. Донецьк, вул. Купріна, буд. 32, кв. 33

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Кириченка В. М. у спеціальному досудовому розслідуванні 

Відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України Вам (Кириченку Віталію Михайловичу), як підозрюваному, не-
обхідно з’явитися 20 жовтня 2021 року о 10 год. 00 хв. у кабінет № 432 слідчого управління Головного управлін-
ня Служби безпеки України у місті Києві та Київській області за адресою: місто Київ, провулок Аскольдів, 3а, тел.: 
(044) 281-52-28, до старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Баценка І. С. 
для повідомлення Вам про підозру, допиту як підозрюваного, ознайомлення Вас з матеріалами кримінального про-
вадження № 22017101110000100 від 11.04.2017 р., у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5  
ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, у зв’язку із завершенням досудового розслідування, ознайомлення з матеріалами 
кримінального провадження та одержання копій обвинувального акта і долучених до нього документів у порядку, 
передбаченому статтями 290, 291, 293 КПК України. Наслідки неприбуття за викликом викладені в ст. 139 КПК Укра-
їни. Поважні причини неприбуття на виклик викладені в ст. 138 КПК України, про неможливість з’явлення за викли-
ком з поважних причин Ви зобов’язані повідомити заздалегідь.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
Поважними причинами неприбуття на виклик є:
1. Затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2. Обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3. Обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4. Відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5. Тяжка  хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-

можливості тимчасово залишити цей заклад;
6. Смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7. Несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8. Інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.   
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик 
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК 

України порядку порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або 
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого 
неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної пла-
ти — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора: - від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у 
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бу-
ти застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області   

майор юстиції Іван БАЦЕНКО

ПОВІСТКА  
про виклик для повідомлення про підозру  

та проведення слідчих дій
Бродський Володимир Іванович, 20.12.1969 року народження, громадянин 

України, зареєстроване місце проживання: Донецька область, м. Донецьк,  
вул. Покровського, буд. 1, кв. 3, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 137 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 23.10.2021 до кабінету № 13 
слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької об-
ласті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого в ОВС слідчого 
відділу Сокола Володимира Андрійовича (номер телефону +380629525394) 
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, 
буд. 20, для повідомлення Вам про підозру у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 
КК України, а також 27.10.2021 з 09:00 до 18:00, 28.10.2021 з 09:00 до 18:00 
та 29.10.2021 з 09:00 до 12:00 для проведення за Вашою участю слідчих дій 
у кримінальному провадженні № 42020050000000030, внесеному до ЄРДР 
13.02.2020, в процесуальному статусі підозрюваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, перед-
бачених ст. 138 КПК України, настає відповідальність, передбачена ст. 139 
КПК України

Повістка про виклик до суду
В провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває кримінальне проваджен-

ня, внесене 06 червня 2014 року до ЄРДР за № 12014100000000845 відносно Дьячен-
ка Геннадія Володимировича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України та відносно Радика Івана Львовича, 20.03.1975 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою від 25.11.2019 постановлено здійснювати  спеціальне судове проваджен-
ня стосовно обвинуваченого Дьяченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 р.н. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.12.2019  обвинувальний акт призна-
чено до судового розгляду  у даному  кримінальному провадженні .       

На підставі вищевикладеного Вищий антикорупційний суд викликає в судове засі-
дання на 09 год. 30 хв. 25 жовтня 2021 року, 09 год. 30 хв. 03 листопада 2021 року та 
на 09 год. 30 хв. 10 листопада 2021 року обвинуваченого Дьяченка Геннадія Володи-
мировича, 06.06.1967 року народження, для розгляду вищезазначеного кримінально-
го провадження (судове засідання відбудеться  в приміщенні Вищого  антикорупцій-
ного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загаль-
нодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті суду обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.             

               Головуючий суддя Мойсак С. М.,  
судді: Крикливий В. В., Хамзін Т. Р.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України Махна Юрія Вікторовича, 10 березня 
1956 року народження, який мешкає в місті Луганську по вулиці 395-ї 
шахтарської дивізії, 24, кв. 57 і по вулиці Леніна, 126, кв. 1, у судове за-
сідання, яке проводитиметься в порядку спеціального судового прова-
дження та відбудеться 25 жовтня 2021 року о 09 год. 15 хв. в залі судо-
вих засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі). 

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

У разі неявки обвинуваченого Махна Ю. В. в судове засідання ого-
лошення вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.  

Суддя В. Ломакін

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
14.09.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районно-

го нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заве-
дена спадкова справа після смерті Мокрогуз Анатолія Миколайовича, 
27.01.1959 р.н., який помер у липні 2020 р., місце народження: Україна, 
Луганська обл., м. Антрацит. Для встановлення кола спадкоємців, які 
бажають прийняти спадщину в тому числі, які були зареєстровані з по-
мерлим на день його смерті, та представників малолітніх, недієздатних 
спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців про-
шу з’явитися до приватного нотаріуса Глаговської О. В. за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщи-
на буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину по-
давши заяву нотаріусу.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
30.09.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районно-

го нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заве-
дена спадкова справа після смерті Панкова Володимира Миколайови-
ча, 03.08.1967 р.н., який помер 06.05.2021 р., місце народження: Укра-
їна, Луганська обл., м. Брянка. Для встановлення кола спадкоємців, які 
бажають прийняти спадщину в тому числі, які були зареєстровані з по-
мерлим на день його смерті, та представників малолітніх, недієздатних 
спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців про-
шу з’явитися до приватного нотаріуса Глаговської О. В. за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщи-
на буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину по-
давши заяву нотаріусу.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
30.09.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районно-

го нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заведе-
на спадкова справа після смерті Сінькової Олени Петрівни, 27.09.1930 
р.н., яка померла 17.04.2021 р., місце народження: Україна, Луганська 
обл., м. Кадіївка. Для встановлення кола спадкоємців, які бажають при-
йняти спадщину в тому числі, які були зареєстровані з померлою на 
день її смерті, та представників малолітніх, недієздатних спадкоємців, 
а також спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися 
до приватного нотаріуса Глаговської О. В. за адресою: Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1,інакше спадщина буде вида-
на ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину подавши зая-
ву нотаріусу.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
29.09.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького район-

ного нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була за-
ведена спадкова справа після смерті Савченко Олексія Олексійовича, 
07.01.1950 р.н., який помер 08.09.2021 р., місце народження: Украї-
на, Луганська обл., Антрацитівський р-н, смт Іванівка. Для встановлен-
ня кола спадкоємців, які бажають прийняти спадщину в тому числі, які 
були зареєстровані з померлим на день його смерті, та представників 
малолітніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за запові-
том, всіх спадкоємців прошу з’явитися до приватного нотаріуса Глагов-
ської О. В. за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менде-
лєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, 
які прийняли спадщину подавши заяву нотаріусу.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
01.10.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького район-

ного нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була за-
ведена спадкова справа після смерті Панькіна Михайла Сергійовича, 
21.10.1934 р.н., який помер 24.05.2021 р., місце народження: Рязан-
ська обл., Єрахтурський р-н, с. Сіверка. Для встановлення кола спад-
коємців, які бажають прийняти спадщину в тому числі, які були заре-
єстровані з померлим на день його смерті, та представників малоліт-
ніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх 
спадкоємців прошу з’явитися до приватного нотаріуса Глаговської О. В. 
за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, 
інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийня-
ли спадщину подавши заяву нотаріусу.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
24.06.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районно-

го нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заве-
дена спадкова справа після смерті Стародубцева Миколи Павловича, 
09.03.1951 р.н., який помер 18.03.2021 р., місце народження: Україна, 
Луганська обл., Антрацитівський р-н, с. Червона Поляна. Для встанов-
лення кола спадкоємців, які бажають прийняти спадщину в тому числі, 
які були зареєстровані з померлим на день його смерті, та представни-
ків малолітніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за запо-
вітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до приватного нотаріуса Гла-
говської О. В. за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Мен-
делєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоєм-
цям, які прийняли спадщину подавши заяву нотаріусу.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 20 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 +10  +15 Черкаська +2  -3 +10  +15
Житомирська 0  +5 +10  +15 Кіровоградська -2  +3 +10  +15
Чернігівська +2  -3 +8  +13 Полтавська +2  -3 +8  +13
Сумська +2  -3 +7  +12 Дніпропетровська +2  -3 +10  +15
Закарпатська +2  +7 +10  +15 Одеська +2  +7 +14  +19
Рівненська +2  +7 +10  +15 Миколаївська 0  +5 +11  +16
Львівська +3  +8 +12  +17 Херсонська 0  +5 +11  +16
Івано-Франківська +2  +7 +13  +18 Запорізька -2  +3 +10  +15
Волинська +3  +8 +11  +16 Харківська +2  -3 +7  +12
Хмельницька +1  +6 +11  +16 Донецька -2  +3 +9  +14
Чернівецька 0  +5 +13  +18 Луганська +2  -3 +7  +12
Тернопільська +2  +7 +12  +17 Крим +1  +6 +11  +16
Вінницька 0  +5 +12  +17 Київ +1  +3 +12  +14

Укргiдрометцентр

Повідомлення
До відома засуджених Бєдуліна Ігоря Віталійовича, 20.02.1965 р.н., 

Бурякова Олександра Анатолійовича, 28.08.1970 р.н., Виноградова 
Миколи Олексійовича, 16.05.1979 р.н., Телегіна Дмитра Юрійовича, 
17.11.1992 р.н.: розгляд кримінального провадження за касаційними 
скаргами захисників Гаврилюка Р.А. та Толокольнікова С.В. на вирок 
Лисичанського міського суду Луганської області від 18 травня 2020 
року та ухвалу Луганського апеляційного суду від 5 жовтня 2020 року 
щодо Бєдуліна Ігоря Віталійовича та Виноградова Миколи Олексійови-
ча відкладено у Касаційному кримінальному суді у складі Верховного 
Суду у зв’язку зі зверненням до фахівців Науково-консультативної ра-
ди при Верховному Суді стосовно підготовки наукового висновку що-
до застосування норм права, питання щодо яких стало підставою для 
призначення цього кримінального провадження до розгляду.

Про дату, час та місце касаційного розгляду учасникам судового 
провадження буде повідомлено додатково.

Суддя О. ЄМЕЦЬ

Втрачене посвідчення громадянина, потерпілого від Чорнобильської 
катастрофи категорії 3 Б №235572 від 17.01.1995 року, видане Київ-
ською обласною державною адміністрацією на ім’я Кравець Віктора 
Леоновича, вважати недійсним.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження № 1-кп/761/2650/2021 обвинуваченням Ку-
лішова A.C. за ч. 1 ст. 111 КК України згідно Єдиного державного реє-
стру досудових розслідувань за №42016000000002618  28.09.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий 
розгляд по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеть-
ся 26.10.2021 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31 А, каб. №610.

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. 

Суддя В.В. Бугіль 

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного ЧЕРНІКОВА Юрія Вікторовича для розгляду кримінального прова-
дження, внесеного до ЄРДР 03.02.2020 за № 22020011000000012 від-
носно ЧЕРНІКОВА Юрія Вікторовича, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підго-
товче судове засідання відбудеться 27.10.2021 року о 09 год. 30 хв. у 
приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, каб. 401-402.

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. 

Суддя В.О. Жмудь

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Німетула-
єва Сейтумера, 10.06.1952 року народження, (останнє відоме місце прожи-
вання: 75560, вул. Петровського, 162, смт.Новоолексіївка, Геніченський р-н, 
Херсонська обл.) у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 110 КК Украї-
ни у підготовче судове засідання, яке відбудеться 27.10.2021 року о 08 год. 
45 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.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Кустову Ірину Вік-
торівну як обвинувачену на 10 год. 15 хв. 26 жовтня 2021 року у спра-
ві за обвинуваченням Кустової Ірини Віктровни, 05.10.1962 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VІІ 
від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодексу Украї-
ни») за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

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.

Суддя Федосєєв С.В.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебу-
ває кримінальне провадження відносно Моісеєнко Тетяни Іллівни, 
06.03.1953 року народження,  обвинуваченої у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається Моі-
сеєнко Тетяна Іллівна, 06.03.1953 р.н., обвинувачена у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, яке відбудеться 28 жовтня 2021 року о 17-00 год. у приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
П.Шутова, 1, каб.4, під головуванням судді Криворот О.О.

У разі неявки обвинуваченої, дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Аржанцева Ігоря 
Володимировича як обвинуваченого на 10 год. 00 хв. 26 жовтня 2021 
року у справі за обвинуваченням Аржанцева Ігоря Володимировича, 
25.06.1962 року народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції За-
кону України № 1183-VІІ від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримі-
нального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

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.

Суддя Федосєєв С.В.

Повістка про виклик обвинуваченого
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 25.10.2021 ро-

ку о 09 год. 00 хв. буде проводитися підготовче судове засідання у кри-
мінальному провадженні № 22021000000000220 по обвинуваченню Зу-
барєва Андрія Миколайовича, 23.08.1983 р.н., у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч.2 ст. 28,ч. 2 ст 111 КК 
України.

В судове засідання викликається обвинувачений Зубарєв Андрій Ми-
колайович.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.

Суддя Скуба А.В.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Атаманюка Герма-
на Степановича як обвинуваченого у підготовче судове засідання, при-
значене на 26 жовтня 2021 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 
м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 101, у кримінальному провадженні  
№ 42016000000003296 від 11.11.2016 року, за обвинуваченням Ата-
манюка Германа Степановича, 15.12.1967 року народження, уроджен-
ця Російської Федерації, громадянина України з вищою освітою, про-
живаючого за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Дружби, 62, кв. 274, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 України.

Суддя Оксана Метелешко

Повістка про виклик обвинуваченого
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 26.10.2021 ро-

ку об 11 год. 45 хв. буде проводитися підготовче судове засідання у 
кримінальному провадженні № 22017230000000034 по обвинувачен-
ню Кулуба Аскара Сієнгалійовича, Кузнецова Володимира Геннадійо-
вича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 332-1, ч.2 ст. 110 КК України.

В судове засідання викликаються обвинувачені Кулуб Аскар Сієнга-
лійович, Кузнецов Володимир Геннадійович.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.

Суддя Скуба А.В.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
26.08.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького район-

ного нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О.В. була за-
ведена спадкова справа після смерті Фадєєва Віталія Васильови-
ча,10.09.1948 р.н., який помер 31.03.2021 р., місце народження: Укра-
їна, Луганська обл., м. Алчевськ. Для встановлення кола спадкоємців, 
які бажають прийняти спадщину, в тому числі, які були зареєстрова-
ні з померлим на день його смерті, та представників малолітніх, недіє-
здатних спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх спадко-
ємців прошу з’явитися до приватного нотаріуса Глаговської О.В. за 
адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, 
інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийня-
ли спадщину, подавши заяву нотаріусу.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає Маханько-
ва Дмитра Вікторовича, 11.06.1993 р.н. (зареєстроване місце прожи-
вання: м. Миколаїв, вул. 3-тя Слобідська (Дзержинського), 19, гурт. 2) 
у судове засідання у кримінальному провадженні відносно Маханькова 
Д.В., який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке від-
будеться 29.10.2021 року об 11-00 год. у приміщенні суду за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки 
обвинуваченого Маханькова Д.В. кримінальне провадження буде здій-
снюватися за його відсутності. 

Суддя Андрущенко О.Ю.

Повістка про виклик до суду
Ірпінський міський суд Київської області викликає потерпілих Сун 

Юнпай, Чжу Кунмін, Сунь Кецян, Фань Цзіго, Сюй Кетун, Лю Дупну, 
Сюй Чжунжун, Сунь Їбень, Цзян Мін, Сюй Аньчжао, Сун Цзяян, Бянь 
Цзяцзюнь, Чен Їнчунь, Сун Сінцзя для прийняття участі в судовому за-
сіданні по обвинуваченню Сахібудіна Абдули Валі у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 2 ст. 149 КК України, яке відбудеться 05.11.2021 року 
о 14-00 год. у приміщенні Ірпінського міського суду Київської області 
за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7.

Повістка про виклик до суду 
Ірпінський міський суд Київської області викликає потерпілих Си-

дорова Максима Анатолійовича, Нікітіна Павла Васильовича для прий-
няття участі в судовому засіданні у кримінальному провадженні по об-
винуваченню Писарчука Костянтина Вікторовича у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, яке відбудеться 09.11.2021 року 
о 12-20 год. у приміщенні Ірпінського міського суду Київської області 
за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна 7.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального  

округу Кирилюк О.Ю. (м. Київ, вул. Гната Хоткевича, буд. 10, офіс 10)  

розшукує спадкоємців померлої 31 жовтня 2016 року  

ШКАВРОВОЇ ВАЛЕНТИНИ МИКОЛАЇВНИ, 7 лютого 1937 р.н.  

Прошу звернутися до 31 жовтня 2021 року

Державне агентство резерву України оголошує аукціон з реаліза-
ції консервів м’ясних вищого сорту у металевих банках, масою нетто 
1/525г (ДСТУ 4450:2005).

Аукціон відбудеться 10 листопада 2021 року о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону: 

Одінцова Л.А. (096) 1982182, Білокур А.А. (073) 0001217.
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на 

офіційному вебсайті Держрезерву України — www.gosrezerv.gov.ua.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області повідомляє, 
що підготовче судове засідання по кримінальному провадженню від-
носно Назарова Сергія Борисовича, який обвинувачується у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК Украї-
ни відбудеться об 11-00 годині 27 жовтня  2021 року в приміщенні су-
ду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 
64, зал 301.

До суду як обвинувачений викликається на 27 жовтня 2021 року об 
11-00 годині Назаров Сергій Борисович. 

Суддя Прінь І.П.

ОГОЛОШЕННЯ
Спілка співвласників майнових паїв членів КСП «Україна» (с. Овсю-

ки Лубенського р-н, Полтавська обл.) оголошує проведення загальних 
зборів співвласників майнових паїв 16 листопада 2021 року (вівторок) 
об 11-00 годині за адресою: вул. Веселкова, 76, м. Пирятин, Лубен-
ський р-н, Полтавська обл.

Порядок денний:
1.  Звіт голови спілки співвласників пайового фонду майна КСП 

«Україна» с. Овсюки.
2.  Затвердження результатів інвентаризації майна пайового фонду 

КСП «Україна».
3.  Розгляд клопотань співвласників майна про виділення майна в 

натурі.
4.  Затвердження переліку майна, що залишилось в спілці співвлас-

ників КСП «Україна» с. Овсюки.
5.  Передача майна, яке входило до пайового фонду майна КСП 

«Україна» с. Овсюки, Гребінківській об’єднаній територіальній 
громаді.

6.  Розгляд заяв про вихід зі складу учасників — співвласників пайо-
вого фонду майна КСП «Україна» с. Овсюки.

Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати пас-
порт (документ, що посвідчує особу), свідоцтво про право власності на 
майновий пай члена Колективного сільськогосподарського підприєм-
ства «Україна», документи, які посвідчують цю особу, її повноважен-
ня представника (довіреність, видана відповідно до діючого законо-
давства).

Спілка власників майнових паїв КПС «Україна».
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