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В. о. голови Державної податкової служби  
про відсутність додаткових перевірок у межах 
одноразового добровільного декларування

Як вийти зі «Списку 301»
МЕТА. «У Національну економічну стратегію України до  

2030 року вписано засади захисту прав інтелектуальної влас-
ності. Першими кроками має стати ухвалення Стратегії розви-
тку сфери інтелектуальної власності. Вона може стати фунда-
ментальним інструментом у створенні сприятливого середови-
ща для інновацій, інвестицій, винахідництва та розвитку креа-
тивних галузей», — зазначив перший віцепрем’єр-міністр — мі-
ністр економіки Олексій Любченко під час засідання Ради з пи-
тань інтелектуальної власності.

Там обговорили питання використання ліцензійного софту ор-
ганами влади, шляхи виходу України зі «Списку 301» (Спеціаль-
ний 301 звіт офісу торгового представника США, перебування в 
якому свідчить про недостатній рівень захисту цих прав). 

Тому Мінекономіки розробило кілька законопроєктів: «Про 
авторське право і суміжні права» та «Про внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримі-
нального кодексу України та Кримінального процесуального 
кодексу України щодо відповідальності за порушення автор-
ського права і (або) суміжних прав», «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав 
інтелектуальної власності».

ЄВГЕН ОЛЕЙНІКОВ:

ЦИФРА ДНЯ

1 500 000 
щеплень від COVID-19 на тиждень  
у країні — таке цільове завдання 

поставив Прем’єр-міністр перед 
керівниками областей

«Якщо виявляємо в декларації 
помилку, пропонуємо її 

виправити. Якщо платник 
відмовляється це робити, 

вважаємо декларацію не 
прийнятою. Інших 
наслідків не існує». 

Україна і США 
зміцнюють стратегічне 
оборонне партнерство

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. Наші країни домовилися й надалі 
плідно протистояти гібридній російській агресії
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СУСПІЛЬСТВО

«Урядовий кур’єр» аналізує, як 
угоди, підписані на нещодавньому 
саміті Україна –– ЄC,  зокрема про  
спільний авіапростір,  вплинуть на 
євроінтеграцію

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС

Журналісти Рівненщини 
видали книжку про 
воїнів-захисників, які 
нині на сході боронять 
свободу України 
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ЦИТАТА ДНЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Центральної виборчої комісії  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 
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ДОКУМЕНТИ

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Стратегії 
економічного розвитку Донецької та 
Луганської областей на період  
до 2030 року»



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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матері-

али кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за 
обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Веду-
ти Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикорупцій-
ного суду від 02 лютого 2021 року постановлено здійснювати спеціаль-
не судове провадження у кримінальному провадженні за обвинувачен-
ням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Во-
лодимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин Укра-
їни, 26.06.1975 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпро-
петровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  прожи-
вання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 
52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове за-
сідання, яке відбудеться 28 жовтня 2021 року о 14 годині 00 хвилин у 
приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Пере-
моги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, 
громадянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець м. Жов-
ті Води Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме 
місце  проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води, 
Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться 28 жовтня 2021 року о 
14 годині 00 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 ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею рішення  
про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької об-
ласті від 18.10.2021 (справа № 234/4148/20) надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування стосовно Кулагіна Віталія 
Миколайовича, 07.05.1977 р.н., зареєстрованого  за адресою: Херсон-
ська область, Горностаївський район, село Зірка, вул. Робоча, буд. 5, у 
кримінальному провадженні № 62019050000001996 від 23.12.2019 за 
ч. 3 ст. 408 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України викликається пі-
дозрюваний Кулагін Віталій Миколайович, 07.05.1977 р.н., зареєстро-
ваний  за адресою: Херсонська область, Горностаївський район, се-
ло Зірка, вул. Робоча, буд. 5, 24.10.2021 о 10:00, 25.10.2021 о 10:00, 
26.10.2021 о 10:00 до старшого слідчого Третього слідчого відділу  
(з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, Баглю-
ка Віталія В’ячеславовича за адресою: вул. Героїв України, 21, м. Крама-
торськ Донецької області (каб. 208) для отримання повідомлення про 
підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 
ст. 408 КК України, допиті як підозрюваного, вручення повідомлення 
про завершення досудового розслідування, надання доступу до матері-
алів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реє-
стру матеріалів досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 62019050000001996 від 23.12.2019 за ч. 3 ст. 408 КК України, а та-
кож проведення інших слідчих та процесуальних дій по даному кримі-
нальному провадженню. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в 
ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосування 
приводу та здійснення спеціального досудового розслідування. 

Повідомлення про підозру

Соловйов Сергій Юрійович, 14.02.1972 року народження, старший 
слідчий-криміналіст слідчого відділу УСБУ в Миколаївській області Зе-
лінський О. В. повідомляє Вам про зміну раніше повідомленої підозри 
у кримінальному провадженні № 42015150410001667 від 17.03.2015 —  
у вчиненні державної зради, тобто діянні, умисно вчиненому громадя-
нином України, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та 
недоторканості, обороноздатності України, державній безпеці України, 
що виразилося у переході на бік ворога в період збройного конфлікту, 
тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, та у вчиненні дезертирства, тобто нез’явленні з ме-
тою ухилитися від військової служби на службу у разі переведення, 
тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 408 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваний Соловйов Сергій Юрійович, 14.02.1972 року наро-
дження, останнє відоме місце проживання: Автономна Республіка 
Крим, Сакський р-н, смт Новофедорівка, в/ч А1100, на підставі ст.ст. 
133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись до старшого слідчо-
го-криміналіста слідчого відділу Управління Служби безпеки України в 
Миколаївській області Зелінського О. В. за адресою: м. Миколаїв, вул. 
Спаська, 40, тел. (0512) 490-502, для участі у слідчих та процесуальних 
діях у кримінальному провадженні № 42015150410001667 як підозрю-
ваному у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України, о 10 год. 00 хв. 25.10.2021, о 10 год. 00 хв. 26.10.2021, о 10 год. 
00 хв. 27.10.2021 (для отримання письмового повідомлення про підо-
зру, допиту та інших процесуальних дій). Нагадуємо про Ваш обов’язок 
заздалегідь повідомити про неможливість явки. Поважні причини та на-
слідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.   

Фінансова установа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЙКЬЮ», код  
ЄДРПОУ 43573605 (надалі — ТОВ «ФК «АЙКЬЮ»), повідо-
мляє, що Рішенням Єдиного учасника ТОВ «ФК «АЙКЬЮ» 
(Рішення Єдиного учасника ТОВ «ФК «АЙКЬЮ» б/н від 
11.10.2021 року) прийнято рішення про подання до НБУ за-
яви про анулювання ліцензій на провадження господарської 
діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної 
діяльності на ринку цінних паперів), а саме: надання послуг 
з фінансового лізингу, надання коштів у позику, у тому чис-
лі на умовах фінансового кредиту, надання послуг з фак-
торингу, заяви про виключення ТОВ «ФК «АЙКЬЮ» з Дер-
жавного реєстру фінансових установ та анулювання Свідо-
цтва про реєстрацію фінансової установи від 12.05.2020 ро-
ку ФК №1405. 

Богодухівська державна нотаріальна контора 
Харківської області повідомляє, що після смерті 

Прищенка Олексія Івановича, який постійно проживав 
за адресою: місто Богодухів Харківської області, 

вулиця Руднєва, буд. 20, та помер 10 лютого 2019 року, 
відкрилася спадщина. Просимо його доньку, 

Змієвську Анну Олексіївну, 04 грудня 1988 р.н., 
протягом 30 календарних днів з дня публікації цієї заяви 

прибути до нотаріальної контори за адресою: 
вул. Чернієнка, 7, м. Богодухів Харківської області. 

Після спливу 30 календарних днів свідоцтво про право 
на спадщину буде видане спадкоємцям, які прийняли 

спадщину.

Повідомляємо про втрату печатки 

ТОВ «ВЕЛТА-СІТІ» та про виготовлення 

нової печатки.

Повідомляємо про відкликання усіх 

довіреностей, що були видані до 07.10.2021 

року на представництво інтересів 

ТОВ «ВЕЛТА-СІТІ» і відмову від договорів 

на надання професійної правничої 

допомоги, підписаних ТОВ «ВЕЛТА-СІТІ» 

до 07.10.2021 року.

Ухвалою головуючого судді 

Івано-Франківського міського суду 

Івано-Франківської області Тринчука В. В. 

повернуто обвинувальний акт з додатками 

у кримінальному провадженні, внесеному 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

за № 22021090000000015 від 14 червня 

2021 року про обвинувачення 

Мірошниченка Дмитра В’ячеславовича 

у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 жовтня 2021 р. № 1191-р 
Київ

Про погодження призначення Журавльова Ю. М.  
виконуючим обов’язки директора державного 
підприємства «Фінансування інфраструктурних 

проектів» 
Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури щодо призначення Жу-

равльова Юрія Миколайовича виконуючим обов’язки директора державного підпри-
ємства «Фінансування інфраструктурних проектів». 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 жовтня 2021 р. № 1193-р 
Київ

Про звільнення Данішевського Г. В. 
  з посади заступника Міністра з питань стратегічних 

галузей промисловості України 
Звільнити Данішевського Геннадія Валентиновича з посади заступника Міністра 

з питань стратегічних галузей промисловості України відповідно до абзацу першо-
го частини другої статті 9 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 жовтня 2021 р. № 1195-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків Голови Державної служби України  

з питань праці на Дегнеру І. А. 
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Держав-

ної служби України з питань праці, виконання обов’язків Голови Державної служ-
би України з питань праці на першого заступника Голови зазначеної Служби Дегне-
ру Ігоря Анатолійовича. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 жовтня 2021 р. № 1203-р 
Київ

Про погодження тимчасового покладення виконання 
обов’язків генерального директора Державного 

підприємства спеціального зв’язку на Вдовиченка І. М.
Погодитися з пропозицією Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку 

та захисту інформації України щодо тимчасового покладення виконання обов’язків 
генерального директора Державного підприємства спеціального зв’язку на заступни-
ка директора з питань методів розширення ринку збуту Харківського обласного вуз-
ла спеціального зв’язку зазначеного підприємства Вдовиченка Ігоря Миколайовича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 жовтня 2021 р. № 1204-р 
Київ

Про призначення Любченка О. М. представником 
Кабінету Міністрів України у наглядовій раді Ради 

бізнес-омбудсмена
1. Призначити Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економіки Люб-

ченка Олексія Миколайовича представником Кабінету Міністрів України у наглядовій 
раді Ради бізнес-омбудсмена.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни від 25 червня 2020 р. № 762 «Про призначення Петрашка І. Р. представником Ка-
бінету Міністрів України у наглядовій раді Ради бізнес-омбудсмена».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 жовтня 2021 р. № 1208-р 
Київ

Про погодження призначення Ткаченка Р. Л. виконуючим 
обов’язки генерального директора державного 
підприємства «Регіональні електричні мережі»

Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики щодо призначення Ткачен-
ка Руслана Леонідовича виконуючим обов’язки генерального директора державного 
підприємства «Регіональні електричні мережі».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Повідомлення про оприлюднення  
проєкту Стратегії розвитку Ірпінської міської територіальної громади  

на 2022-2032 роки та звіту про її стратегічну екологічну оцінку
1. З метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громадськості на офіційному сай-

ті Ірпінської міської ради (в категорії «економіка») оприлюднено проєкт Стратегії розвитку Ірпін-
ської міської територіальної громади на 2022-2032 роки (далі — Стратегія розвитку), а також звіт 
про її стратегічну екологічну оцінку (далі — Звіт про СЕО) (посилання для доступу: https://imr.gov.ua/
prozore-misto/ekonomika);

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження: Ірпінська міська рада;
3. Орган, від якого можна отримати інформацію щодо Стратегії розвитку та Звіту про СЕО: відділ 

економіки та стратегічного планування виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської об-
ласті (вул. Шевченка, 2а, м. Ірпінь, Київська область, 08200);

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій: відсутня;
5. Передбачувана процедура громадського обговорення:
- зауваження та пропозиції просимо надавати особисто або через уповноваженого представни-

ка у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особис-
того підпису; від юридичних осіб — із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і 
особистого підпису керівника до відділу економіки та стратегічного планування виконавчого коміте-
ту Ірпінської міської ради Київської області (вул. Шевченка, 2а, м. Ірпінь, Київська область, 08200).

- строк громадського обговорення — 30 днів з дати даної публікації;
- відповідальна особа: Марченко Юлія Юріївна (контактні дані: ekonomika2008@ukr.net, тел.:  

(045-97) 60-273, 62-461).
Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

Богодухівська державна нотаріальна  
контора Харківської обл. повідомляє,  

що після смерті Корх Лідії Титівни, яка 
постійно проживала за адресою:  

вул. Гутяська, буд. 89, с. Губарівка 
Богодухівського р-ну Харківської обл.  

та померла 14 лютого 2021 року,  
відкрилася спадщина. Просимо її онуку, 

Корх Вікторію Анатоліївну, протягом  
30 календарних днів від публікації 
цієї заяви прибути до нотаріальної  

контори за адресою: вул. Чернієнка, 7,  
м. Богодухів Харківської обл.  
Після спливу 30 календарних 

днів свідоцтво про право на спадщину 
буде видане спадкоємцям, які прийняли 

спадщину.

Повістка про виклик обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Луганського апеляційно-

го суду перебуває кримінальне провадження 
стосовно Кравцової Вікторії Григорівни, об-
винуваченої у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке здійсню-
ється в порядку спеціального провадження. 
Обвинувачена Кравцова Вікторія Григорів-
на зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, місто Алчевськ, вул. Фрунзе, буд. 3.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України 
Луганський апеляційний суд викликає Крав-
цову Вікторію Григорівну в судовий розгляд 
09 грудня 2021 року о 10 годині за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульв. 
Дружби Народів, 16.

Кримінальне провадження розглядати-
меться колегією суддів у складі: головуючий 
суддя Люклянчук В. Ф., судді: Белах А. В., С 
авич Ю. М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ 
РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ  

ЗА ПОЗОВНОЮ ЗАЯВОЮ ЛІПАЙ ІРИНИ 
ГЛЕБІВНИ ДО КІВЕНШТЕЙН МІХАІЛА 

ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ

Ківенштейн Міхаіл, 03.03.1955 року 
народження, останнє відоме місце про-
вадження: м.Херсон, вул. Фонтанна, 23, 
корп. 2, кв.1, повідомляється про те, що 
йому необхідно з’явитися 02.11.2021 ро-
ку о 09-10 год. у каб. 511 до Херсонсько-
го міського суду Херсонської області за 
адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 
6/29 для участі у розгляді цивільної спра-
ви №766/9792/21 у якості відповідача. По-
вну інформацію можливо знайти на офі-
ційному сайті Херсонського міського суду 
Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua. 

Суддя Рядча Т. І.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +5  +10 +13  +18 Черкаська +4  +9 +13  +18
Житомирська +5  +10 +13  +18 Кіровоградська +4  +9 +13  +18
Чернігівська +4  +9 +12  +17 Полтавська +3  +8 +12  +17
Сумська +4  +9 +12  +17 Дніпропетровська +4  +9 +12  +17
Закарпатська +4  +9 +13  +18 Одеська +6  +11 +15  +20
Рівненська +5  +10 +13  +18 Миколаївська +5  +10 +13  +18
Львівська +6  +11 +13  +18 Херсонська +4  +9 +12  +17
Івано-Франківська +5  +10 +15  +20 Запорізька +3  +8 +12  +17
Волинська +6  +11 +13  +18 Харківська +3  +8 +12  +17
Хмельницька +4  +9 +15  +20 Донецька +3  +8 +12  +17
Чернівецька +1  +6 +15  +20 Луганська +1  +6 +11  +16
Тернопільська +5  +10 +14  +19 Крим +5  +10 +13  +18
Вінницька +4  +9 +15  +20 Київ +7  +9 +15  +17

Укргiдрометцентр

Розшукуються спадкоємці ПАРАЦІЙ ЄВДОКІЇ КУПРІЯНІВНИ, яка по-
мерла 1 квітня 2021 року. Звертатися протягом місяця з дня публікації 
оголошення за адресою: 61121, м. Харків, пр.Тракторобудівників, 142, 
кв. 219; тел. (057)364-45-96, нотаріус Харченко Л.Л.

Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного  
комітету України повідомляє про розміщення на офіційному веб-сайті  
https://eastmtv.amcu.gov.ua вимог від 30.06.2021 № 70-02/4-5206 та  
від 30.06.2021 № 70-02/4-5207 до ПП «ПЕТРОВ І К» (код ЄДРПОУ 
– 39887282); від 15.07.2021 № 70-02/П-5861 до ТОВ «АЛЬТ-БУД» 
(код ЄДРПОУ – 41163027); від 15.07.2021 № 70-02/П-5862 до ТОВ 
«ПОЖЄВРОЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ – 39376842); від 22.02.2021  
№ 70-02/4-1310 до ТОВ «ГРАНД ПЛЕЙС» (код ЄДРПОУ – 40636536); 
рішень від 15.06.2021 № 70/51-р/к щодо ТОВ «БК «СТАРТ-ІНВЕСТ» 
(ЄДРПОУ – 41922954); від 26.08.2021 № 70/82-р/к щодо ФОП ДОБРО-
ПАСА Ю.Г. (РНОКПП – 3070816311); витягів з рішень від 24.06.2021 
№ 70/59-р/к щодо ФОП ВОЛОШИНОЇ О.Ю. (РНОКПП – 3137304766), 
ФОП КУНИЦІ С.М. (РНОКПП – 2933018673), ФОП ЗБОРОВСЬКО-
ГО В.В. (РНОКПП – 2585210491); від 06.07.2021 № 70/66-р/к що-
до ФОП ТАНЦЮРИ В.М. (РНОКПП – 2369006798), ФОП БУХОНЬКО 
Л.А. (РНОКПП – 2396111124), ФОП ПРОНІНА О.М. (РНОКПП – 
2687120857), ФОП ВЕРЕТЯННІКОВА О.М. (РНОКПП – 2681917832); 
від 24.06.2021 № 70/61-р/к щодо ТОВ «БК «СТАРТ-ІНВЕСТ» (код  
ЄДРПОУ – 41922954) та ТОВ «ГРАНД-СТРОЙ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 
– 41339726); від 27.07.2021 № 70/72-р/к щодо ФОП СЛЮСАРЯ М.М. 
(РНОКПП – 3118612952), ФОП СЛЮСАРЯ К.М. (РНОКПП 3345409911) 
та ФОП ДОБРОПАСА Ю.Г. (РНОКПП – 3070816311); від 22.07.2021 
№ 70/71-р/к щодо ФОП СТАНЄВОЇ О.О. (РНОКПП – 2979813620) та 
ФОП ПОДОЛЯКІНА К.М. (РНОКПП – 3253416154); від 19.03.2021 
№ 70/13-р/к щодо ТОВ «БОДЕН» (код ЄДРПОУ – 38385259) та  
ТОВ «ЛАРІСОН» (код ЄДРПОУ – 39358776).

Повідомлення
Адміністративною колегією Північного міжобласного територіаль-

ного відділення Антимонопольного комітету України (далі — Відділен-
ня) прийнято розпорядження від 15.07.2021 №60/112-рп/к про поча-
ток розгляду справи №110/60/112-рп/к.21 про порушення товариством 
з обмеженою відповідальністю «Візин Річ» (40889560) та товариством 
з обмеженою відповідальністю «Будгарант Плюс» (39613276) законо-
давства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 
статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про за-
хист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних 
узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, кон-
курсів, тендерів, зокрема під час участі в тендерній процедурі закупівлі.

У зв’язку з неможливістю вручити зазначене розпорядження про 
початок розгляду справи, з повним текстом розпорядження можна 
ознайомитись у Відділенні за адресою: м. Київ, вул. В. Липківського, 
45, кім. 917. 

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська викликає Горгулю 
Сергія Івановича, 30.07.1972 року народження, уродженця м. Алчевськ 
Луганської області, громадянина України, зареєстрованого за адре-
сою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 20-а, проживаючого за адресою: м. Дні-
про, вул. Ю. Савченко, 97-а/26, як обвинуваченого у підготовче судове 
засідання по кримінальному провадженню №42016040000000902, яке 
призначено на 15 год. 00 хв. 28 жовтня 2021 року.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні 
Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська за адресою: 49 000, 
м. Дніпро, вул. Паторжинського, 18-а, каб. 21, під головуванням суд-
ді Мельниченко С.П.

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

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Романченка 
Сергія Григоровича, 21.07.1973 р.н., як обвинуваченого у криміналь-
ному провадженні № 296/8802/18 по обвинуваченню у вчиненні кри-
мінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, 
під головуванням судді Покатілова О.Б. у судове засідання, що відбу-
деться 29 жовтня 2021 року о 10.00 год. в приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, зал № 301-1.

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

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Титаренка Ро-
мана Павловича, 03.03.1988 р.н., як обвинуваченого у кримінальному 
провадженні № 296/8416/21 по обвинуваченню у вчиненні криміналь-
ного правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК України, під голо-
вуванням судді Покатілова О.Б. у підготовче судове засідання, що від-
будеться 5 листопада 2021 року о 10.30 год. в приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал №301-1.

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

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Феленка Воло-
димира Вікторовича як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні № 296/6989/17 по обвинуваченню у вчиненні кримінального право-
порушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуван-
ням судді Покатілова О.Б. в судове засідання, що відбудеться 29 жов-
тня 2021 року об 11-00 год. у приміщенні Корольовського районно-
го суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, 
зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова. У разі неяв-
ки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів (майна)

АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

Номер лота: G22N020843
Найменування активу/стис-
лий опис активу 

Нежитлова будівля кафе літ. А-1, прибудови А’-1, А’’-1, А’’’-
1, поз. 1-17 заг. пл. 504,4 кв.м. за адресою: Дніпропетров-
ська обл., м. Дніпро, вул. Роторна, буд. 10

Місце проведення аукціону:
https://prozorro.sale/

Дата проведення аукціону: 25.10.2021
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) 

вказується на веб-сайті: https://prozorro.sale/
Детальна інформація по 
лоту (початкова ціна, пра-
вила участі в аукціоні)

https://prozorro.sale/auction/GFE001-UA-20211012-64472

08.10.2021 Національний банк України прийняв рішення про виклю-

чення з Державного реєстру фінансових установ ТОВ «ФК «АСТРА  

ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40097540) та ТОВ «ФК «ПРОФІ-ФІНАНСИ»  

(ЄДРПОУ 42577813) на підставі поданих ними заяв, а також  

ТДВ «СК «АСКОР» (ЄДРПОУ 43024082) через відсутність чинних ліцен-

зій на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері 

страхування.

Адмінколегією Північного МТВ АМКУ прийнято Рішення від 

26.08.2021 №60/68-р/к у справі №85/60/87-рп/к.21 про вчинення  

ФОП Сіпаренко Н.А. (2760005682) порушення ЗЕК, передбаченого  

п. 13 ст. 503У «Про захист економічної конкуренції».

З детальним текстом Рішення можна ознайомитись на офіційному 

веб-сайті Північного МТВ АМКУ за посиланням https://northmtv.amcu.

gov.ua/npas/rishennya-61

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Оскома Дмитро Васильович, 25.12.1987 року наро-

дження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання на 14 год. 30 хв. 27 жовтня 2021 року до Хмельницького 
міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Геро-
їв Майдану, 54, каб. № 203, головуючий суддя Піндрак О. О., судді Анто-
нюк О. В., Місінкевич A. Л., конт.тел. (0382)76-28-40) для проведення судо-
вого розгляду у кримінальному провадженні № 22015240000000012 про 
обвинувачення Оскоми Дмитра Васильовича за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені  
ст.ст. 138, 139 КПК України.

Кремінський районний суд Луганської області, що розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Назаренко 
Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича як обвинувачених в судо-
ве засідання в кримінальному провадженні справа № 414/1899/15-к, прова-
дження №1-кп/414/6/2021 стосовно Назаренко Юлії Іванівни та Рябініна Ва-
лентина Івановича, обвинувачених за ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеть-
ся 27 жовтня 2021 року о 10 годині 00 хвилин. 

Згідно з ухвалою від 12.11 2015 року здійснюється спеціальне судове 
провадження в справі. 

Суддя Є.М. Акулов

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Жогу Артема 
Володимировича, 18.01.1975 р.н., як обвинуваченого у кримінальному 
провадженні № 296/10028/17 1-кп/296/372/21 у вчиненні кримінальних 
правопорушень за ч. 1 ст. 258-3,ч. 2 ст. 260 КК України, під головуван-
ням судді Шимон Л.С. в судове засідання, що відбудеться 27.10.2021 
року о 09 год. 15 хв. у приміщенні Корольовського районного суду  
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Михайлова Во-
лодимира Петровича, 26.03.1956 р.н., уродженця с. Новоалександрів-
ка Запорізької області, проживаючого у м. Донецьку по вул. Красноз-
наменній, буд. №125, як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/1787/18 1-кп/296/126/21 по обвинуваченню у вчиненні криміналь-
них правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, в судове за-
сідання під головуванням судді Аксьонова В.Є., розгляд якого призначе-
но на 29 жовтня 2021 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний, 1, каб. 106.

Явка обвинуваченого в судові засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Полуектова 
Єгора Володимировича, 25.05.1983 р.н., уродженця м. Житомира, гро-
мадянина України, зареєстрованого за адресою: Автономна Республіка 
Крим, Сакський район, с. Вітине, вул. Степна, 8, кв. 3, як обвинувачено-
го у кримінальному провадженні №296/6258/21 1-кп/296/713/21 за ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, в підготовче судове засідання під голо-
вуванням судді Аксьонова В.Є., яке призначено на 27 жовтня 2021 року 
о 09 год. 30 хв. у приміщенні Корольовського районного суду м. Жито-
мира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб.106.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Делієва Сер-
гія Сергійовича, 02.12.1994 р.н., як обвинуваченого у кримінальному 
провадженні № 296/8734/18 по обвинуваченню у вчиненні криміналь-
ного правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під го-
ловуванням судді Покатілова О.Б. у судове засідання, що відбудеть-
ся 29 жовтня 2021 року о 10.30 год. у приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова. 

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Саєнка Павла 
Павловича, 02.09.1986 р.н., уродженця м. Горлівка Донецької області, 
зареєстрованого за адресою: вул. Преображенська, 24, кв. 10, м. Соле-
дар Бахмутського району Донецької області, фактично проживаючого 
на тимчасово окупованій території в Донецькій області, як обвинуваче-
ного у кримінальному провадженні №296/6101/21 1-кп/296/706/21 за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, в підготовче судове засідання під 
головуванням судді Аксьонова В.Є., яке призначено на 28 жовтня 2021 
року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Корольовського районного суду м. 
Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб.106. 

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Чуба Костян-
тина Юрійовича, 21.09.1993 р.н., як обвинуваченого у кримінальному 
провадженні № 296/10812/20 1-кп/296/363/21 у вчиненні кримінальних 
правопорушень за ч. 1 ст. 258-3,ч. 2 ст. 260 КК України, під головуван-
ням судді Шимон Л.С. у судове засідання, що відбудеться 03.11.2021 
року о 09-45 год. в приміщенні Корольовського районного суду м. Жи-
томира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимоно-

польного комітету України повідомляє, що адміністративною колегією 

відділення 20 серпня 2021 року розпорядженням №72/63-рп/к розпо-

чато розгляд справи №72/58-21 відносно товариства з обмеженою від-

повідальністю «Фармація Хмельниччини» (ідентифікаційний код юри-

дичної особи — 43643504).

Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимоно-

польного комітету України повідомляє, що адміністративною колегі-

єю відділення 16 липня 2021 року розпорядженням №72/55-рп/к роз-

почато розгляд справи №72/50-21 відносно товариства з обмеженою 

відповідальністю «ЕКО ДОК» (ідентифікаційний код юридичної особи 

— 36597601).
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