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Міністр у справах ветеранів про розроблення Державної 
стратегії підвищення рівня конкурентоспроможності 
захисників України на ринку праці 

«Бельгіка» пришвартувалася 
в Одесі

НАУКА. В Одесу в акваторію морського вокзалу прибуло на-
уково-дослідне судно «Бельгіка», яке передало Україні Коро-
лівство Бельгія для розвитку моніторингу морів.

«Із часу окупації Криму Україна залишилася без технічного 
інструменту для моніторингу Чорного й Азовського морів. Те-
пер ситуація зміниться, і ми зможемо відновити дослідження й 
посилити екологічний моніторинг Чорного й Азовського морів, 
успішно впроваджувати директиви ЄС із морського довкілля», 
— прокоментував це міністр захисту довкілля та природних ре-
сурсів Роман Абрамовський.

Із бельгійського порту «Зебрюгге» до Одеси корабель прой-
шов 8600 км, повідомляє пресслужба Мінприроди. На шляху 
до України українські й міжнародні науковці оцінили наявність 
плавучого сміття, відбирали проби морської води і донних від-
кладень для унікального скринінгу на наявність десятків тисяч 
речовин — забруднювачів і мікропластику, виділили ДНК з до-
вкілля для оцінки біорозмаїття та аналізу поширення генів ан-
тибіотикорезистентності у морських мікроорганізмів.

ЮЛІЯ ЛАПУТІНА:

ЦИФРА ДНЯ

2112 
кредитів на 6 100 000 000 грн надали 

банки через інструмент державних 
гарантій на портфельній основі в межах 
підтримки мікро-, малого та середнього 

бізнесу

«У співпраці з іншими 
відомствами сектору 

безпеки та оборони 
плануємо створити 

дієвий механізм переходу 
ветеранів війни  

з військової кар’єри до 
цивільного життя».

Виклики пандемії 
здатна здолати лише 
масова вакцинація

СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО. Наскільки ця кампанія буде успішною, 
залежатиме від злагоджених дій місцевої влади й свідомості 
громадян
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ЗВИТЯГА

Річка Вільшанка, яка давала 
життя багатьом поколінням, ще 
б довго й безвідмовно служила 
людям, якби про неї хоч трохи 
піклувалися

ДОВКІЛЛЯ

«Урядовий кур’єр»  розповідає 
про долю Дмитра Гончаренка, 
єдиного Героя України серед 
волонтерів, закатованого 
окупантами
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ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про 
внесення змін до деяких 
законів України щодо 
активізації діяльності та 
розвитку наукових парків»

Інтернет стане другом, якщо бути обачним
ОБІЗНАНІСТЬ І ЗАХИСТ. Кібергігієна має увійти в наше повсякденне життя, як і гігієна фізична

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Позаяк цифрові технології про-
никають у наше повсякден-

ня, онлайн-безпека набуває деда-
лі більшої актуальності. Останні-
ми роками в Європі саме в жовтні 
проводять місячник кібербезпеки. 

І для цього, безперечно, є привід. 
Адже міжнародні дослідження 
доводять: близько 60% населення 
світу, а це 4,5 мільярда людей, ко-
ристуються інтернетом щодня. І 
кожен третій з них — дитина. 

До активнішого й частішого пе-
ребування онлайн спричинилася 
чергова хвиля пандемії, коли нас 

знову закликають більше часу за-
лишатися вдома. Тож чи не голо-
вним джерелом нової інформації 
та розваг стає саме всесвітня ме-
режа. Доведено, що середньоста-
тистична людина проводить в ін-
тернеті щодоби 6—7 годин. Цей 
час можна використати як із ко-
ристю — знаходити нову цікаву 

інформацію, навчатися й розвива-
тися, так і наражатися на небезпе-
ку, стикатися з прихованими за-
грозами. І на жаль, далеко не всі 
користувачі мають навички циф-
рової безпеки. Стосується це і до-
рослих, і неповнолітніх. Експерт-
ка з цифрових прав і безпеки, спів-
засновниця громадської організа-

ції МІНЗМІН Анастасія Апетик 
розповідає, що, за даними Між-
народного центру безпеки та обо-
рони, більшість опитаних жителів 
України зазначили: цифрова без-
пека у їхньому розумінні — це те, 
чим має опікуватися пере-
дусім держава або певні ін-
ституції. 3

З 21 жовтня набули чинності нові правила міжобласних пасажирських перевезень: пасажир зобов’язаний мати при собі 
COVID-сертифікат або негативний тест
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 жовтня 2021 р. № 1215-р 
Київ

Про затвердження плану заходів  
на 2021—2023 роки з реалізації  

Концепції розвитку охорони психічного 
здоров’я в Україні на період  

до 2030 року
1. Затвердити план заходів на 2021—2023 роки з реалізації Концепції розвитку 

охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Ки-

ївській міській державним адміністраціям забезпечити:
виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, у межах видатків, 

передбачених у державному та місцевому бюджетах на відповідний рік, а також ін-
ших джерел, не заборонених законодавством;

подання щороку до 31 січня Міністерству охорони здоров’я інформації про стан 
виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення 
та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України.

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

можна ознайомитись на сайті «УК».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 жовтня 2021 р. № 1235-р 
Київ

Про затвердження плану заходів  
щодо реалізації Концепції розвитку  

системи надання медичної допомоги 
пацієнтам, які страждають на рідкісні 

(орфанні) захворювання,  
на 2021—2026 роки

1. Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 377 
«Про схвалення Концепції розвитку системи надання медичної допомоги громадя-
нам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, на 2021—2026 роки» (Офі-
ційний вісник України, 2021 р., № 37, ст. 2240) зміни, що додаються.

2. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання 
медичної допомоги пацієнтам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, 
на 2021—2026 роки, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київ-
ській міській державним адміністраціям:

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 вересня 2021 р. № 1170-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству охорони здоров’я  
на 2021 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 
у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охо-
рони здоров’я на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл 
видатків державного бюджету за програмою 2301110 “Спеціалізована та високоспе-
ціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охо-
рони здоров’я” шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 24 130,6 тис. 
гривень (з них оплата праці — 19 493 тис. гривень) та збільшення обсягу видатків 
розвитку на 24 130,6 тис. гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу видатків, передба-

ченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з пи-
тань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 вересня 2021 р. № 1172-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки  
на 2021 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 
в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству осві-
ти і науки на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видат-
ків споживання державного бюджету у сумі 840,6 тис. гривень шляхом зменшення їх 
обсягу за програмою 2201160 «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забез-
печення діяльності їх баз практики» та збільшення їх обсягу за програмою 2201420 
«Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти».

2. Забезпечити:
Міністерству освіти і науки — погодження перерозподілу видатків, передбачено-

го пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань 
бюджету;

Міністерству фінансів — внесення  після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

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

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, у 
межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний 
рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством;

подавати щороку до 20 грудня Міністерству охорони здоров’я інформацію про 
стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагаль-
нення та подання до 31 грудня Кабінетові Міністрів України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 11 жовтня 2021 р. № 1235-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 28 квітня 2021 р. № 377

1. У назві та тексті розпорядження слово «громадянам» замінити словом «паці-
єнтам».

2. У назві та тексті Концепції розвитку системи надання медичної допомоги гро-
мадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, на 2021—2026 роки, 
схваленій зазначеним розпорядженням, слова «Громадянин» та «громадянин» в усіх 
відмінках і формах числа замінити словами «Пацієнт» та «пацієнт» у відповідному 
відмінку і числі.

Із планом заходів, затвердженим урядовим розпорядженням,  
можна ознайомитись на сайті «УК».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 жовтня 2021 р. № 1248-р 
Київ

Про затвердження розподілу  
у 2021 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію  
проектів ремонтно-реставраційних  

та консерваційних робіт пам’яток культурної 
спадщини, що перебувають у комунальній 

власності
1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України затверди-

ти розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реа-
лізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам’яток культур-
ної спадщини, що перебувають у комунальній власності, згідно з додатком.

2. Міністерству культури та інформаційної політики забезпечити погодження роз-
поділу субвенції у 2021 році, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комі-
тетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛ

Із розподілом субвенції, затвердженим розпорядженням уряду,  
можна ознайомитись на сайті «УК».

Повідомляю спадкоємців, що відкрилася спадщина щодо майна померлої 25 травня 

2021 року Цибульової Варвари Мусіївни, 06 жовтня 1930 року народження, яка на мо-

мент смерті мешкала за адресою: місто Харків, вулиця Клочківська, будинок 115, квар-

тира 21. Спадкоємців прошу звертатися до приватного нотаріуса Харківського місько-

го нотаріального округу Сергієнко Наталі Вікторівни за адресою: м. Харків, вул. Гірш-

мана, буд. 4, тел. (067)576-18-30.

Ухвалою головуючого судді Івано-Франківського міського суду 

Івано-Франківської області Хоростіль Р. В. від 12 жовтня 2021 року 

повернуто обвинувальний акт у кримінальному провадженні 

про обвинувачення Шпір Михайла Федоровича у вчиненні кримінальних 

правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 436-1 КК України.

Приватний нотаріус Дніпровського 
міського нотаріального округу 
Пилипенко Н. М. (м. Дніпро, 

пр. Героїв, буд. 11, кв. 3) запрошує 
спадкоємців померлої 03 травня 2021 
року Пожарової Ольги Валентинівни, 

26 березня 1930 р.н.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального 

досудового розслідування стосовно підозрюваної Білицької Л. О.
Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 18.10.2021 нада-

но дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22020050000000096 від 06.05.2020 стосовно Білицької Лілії Олексіївни, 22.05.1948 року наро-
дження, громадянки України, останнє відоме місце реєстрації та проживання: Донецька обл., Вол-
новаський район, сел. Зелений Гай, вул. Миру, буд. 55, підозрюваної у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Білицької Л. О. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрювана Білицька Лілія Олексіївна, 22.05.1948 року народження, громадянка України, 

останнє відоме місце реєстрації та проживання: Донецька обл., Волноваський район, сел. Зеле-
ний Гай, вул. Миру, буд. 55, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 26.10.2021 у період часу з 09:00 до 14:00 до службового кабінету № 14 слідчого від-
ділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служ-
би безпеки України в Донецькій та Луганській областях, до старшого слідчого в ОВС слідчого від-
ділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях майора юстиції Деркача Тараса Анатолійовича, за адресою: Донецька обл., м. Марі-
уполь, вул. Морських Десантників, буд. 20, для повідомлення про завершення досудового розслі-
дування, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також вручення об-
винувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22020050000000096, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2020, в яко-
му Ви є підозрюваною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, пе-
релік яких наведений у ст. 138 КПК України, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України викликається підозрюваний Шилов Олександр Сергійович, 
08.11.1981 р.н., зареєстрований  за адресою:  Луганська область, м. Свердловськ, вул. Хрящовка, буд. 22, 25.10.2021 
о 10:00, 26.10.2021 о 10:00, 27.10.2021 о 10:00 до слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєро-
донецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Жер-
дєва Андрія Миколайовича за адресою: вул. Єгорова, 26, м. Сєвєродонецьк, Луганської області (каб. 5) для отриман-
ня повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України, до-
питі як підозрюваного у кримінальному провадженні № 42015130610000058 від 20.02.2015, а також проведення ін-
ших слідчих та процесуальних дій. 

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

Повідомлення про спеціальне досудове розслідування та повістка про виклик підозрюваного  
Руденка Андрія Олександровича

Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 13.10.2021 надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування стосовно Руденка Андрія Олександровича, 25.10.1984 р.н., що заре-
єстрований за адресою: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Леніна, буд. 122, кв. 34, у кримінальному проваджен-
ні № 22014000000000520 від 24.11.2014.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Ви викликаєтеся на 25.10.2021 та 26.10.2021 на 10 годину 00 хвилин до 
слідчого Другого СВ ТУ ДБР, розташованого в м. Краматорську Жердєва А. М. (м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова,  
б. 26) для участі у допиті у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні № 22014000000000520 від 24.11.2014 
за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 408 КК України, проведен-
ні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надан-
ня доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудово-
го розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття на виклик вказані у ст.ст. 138 та 139 КПК України.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Кагарлицький районний суд Київської області викликає в якості відпові-

дачів гр. Балабан Уляну Анатоліївну, зареєстрована за адресою: м. Терно-
піль, вул. Чалдаєва, 11, кв. 1 та Шаравару Діану Анатоліївну, зареєстрова-
на за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Козаровичі, вул. 
Комсомольська, будинок 13 по цивільній справі № 368/1332/20 за позовом 
Євтушенко Ольги Василівни до Балабан Уляни Анатоліївни, Шаравари Діани 
Анатоліївни, Кагарлицької міської ради Обухівського району Київської облас-
ті 3-тя особа Державний реєстратор Кагарлицької міської ради про визнан-
ня дій незаконними, скасування свідоцтва про право власності на нерухоме 
майно та державної реєстрації, для розгляду даної справи по суті. Фактичне 
місце проживання відповідачів не відоме.

Судове засідання відбудеться 08 листопада 2021 року о 09 год. 00 хв. в  
м. Кагарлик в приміщенні Кагарлицького районного суду Київської області, 
що знаходиться за адресою: 09201, Київська область, м. Кагарлик, вул. Воло-
димира Великого-3, головуючий по справі суддя Закаблук О. В.

В разі неявки відповідача гр. Балабан Уляни Анатоліївни та Шаравари Ді-
ани Анатоліївни в судове засідання справа буде розглянута в їх відсутність.

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Бондар Володимир Олександрович, 02.02.1994 ро-
ку народження, який зареєстрований за адресою: Сумська область, 
м.Тростянець, вул. Лозова, буд. 14 на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 25.10.2021, 29.10.2021, 01.11.2021 
року у період часу з 09.00 до 18.00 годин до старшого слідчого пер-
шого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі) Територіального 
управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Ме-
літополі, Потикевича Дмитра Степановича до Територіального управ-
ління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітопо-
лі, за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Індустріальна, 
89, кабінет № 418 для проведення за Вашою участю слідчих дій у кри-
мінальному провадженні № 42015080370000160 від 12.04.2015 за ч. 1 
ст. 408 КК України — допиту у якості підозрюваного, закінчення досу-
дового розслідування, відкриття матеріалів кримінального проваджен-
ня, вручення обвинувального акта з додатками відповідно до вимог ст. 
ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинува-
чених Малову Катерину Валеріївну, 27.02.1980 р.н. (зареєстроване міс-
це проживання: м. Донецьк, вул. Севастопольська, 65, місце фактично-
го проживання: м. Донецьк, вул. Текстильників, 11, кв. 21) та Павлен-
ко Катерину Олександрівну, 17.04.1986 р.н. (зареєстроване місце про-
живання: м. Донецьк, вул. Топчієва, 70, місце фактичного проживання:  
м. Донецьк, проспект Ленінський, 1а, кв. 47) у судове засідання для здій-
снення спеціального судового провадження у кримінальному прова-
дженні № 22017060000000053 від 07.12.2017 (справа № 296/10126/17) 
за обвинуваченням Малової К. В. та Павленко К. О. у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке 
відбудеться 03.11.2021 року о 13-00 год. в залі судового засідання за 
адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі 
неявки обвинувачених Малової К. В. та Павленко К. О. кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за їх відсутності. 

Колегія суддів: головуючий суддя Андрущенко О. Ю.,  
судді: Погрібна О. М., Новікова Н. В.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 23 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +3  +8 +9  +14 Черкаська +3  +8 +9  +14
Житомирська +2  +7 +5  +10 Кіровоградська +6  +11 +10  +15
Чернігівська +3  +8 +9  +14 Полтавська +3  +8 +9  +14
Сумська +3  +8 +8  +13 Дніпропетровська +6  +11 +10  +15
Закарпатська +3  +8 +7  +12 Одеська +7  +12 +13  +18
Рівненська +2  +7 +4  +9 Миколаївська +7  +12 +13  +18
Львівська +2  +7 +6  +11 Херсонська +7  +12 +12  +17
Івано-Франківська +2  +7 +7  +12 Запорізька +6  +11 +12  +17
Волинська +2  +7 +4  +9 Харківська +4  +9 +11  +16
Хмельницька +3  +8 +6  +11 Донецька +6  +11 +12  +17
Чернівецька +3  +8 +8  +13 Луганська +5  +10 +12  +17
Тернопільська +3  +8 +4  +9 Крим +7  +12 +13  +18
Вінницька +3  +8 +8  +13 Київ +6  +8 +11  +13

Укргiдрометцентр

Втрачений атестат про повну середню освіту,  
виданий ЗОШ № 14 м. Івано-Франківськ 24 червня 1994 року  

на ім’я Штолько Анатолій Ярославович,  
вважати недійсним.

Офіційне повідомлення АТ «Укртелеком»
Повідомляємо, що з 01.11.2021 для абонентів (фізичних осіб)  

АТ «Укртелеком» буде змінено вартість абонентної плати за користу-
вання основною радіоточкою, щомісячної плати в межах тарифного 
плану на послуги фіксованого телефонного зв’язку «Приємне спіл-
кування-50», послуг міжнародного телефонного зв’язку на деякі на-
прямки та додаткових послуг, зокрема плати за скорочення переліку 
послуг фіксованого телефонного зв’язку («пауза»). Звертаємо ува-
гу, що абоненти (фізичні особи) можуть змінити тарифний план на ін-
ший, звернувшись за телефоном Контакт-центру 0 800 506 800 (дзвін-
ки безкоштовні в межах України з номерів українських операторів).

Для абонентів юридичних ociб змінюються тарифи на користування 
послугою підключення обладнання охоронної сигналізації, основною 
радіоточкою та надання у користування ліній безпосереднього зв’язку, 
а також збільшується кількість пакетних послуг та, відповідно, вартість 
Хмарної АТС, цифрової телефонії та на деякі тарифні плани фіксова-
ного телефонного зв’язку («Бізнес рішення 70 переключення», «Біз-
нес-рішення 150 переключення», «Базовий офіс», «Основний 2») і по-
слуг міжнародного телефонного зв’язку на деякі напрямки.

Детальну інформацію для фізичних осіб можна отримати на сай-
ті https://ukrtelecom.ua та/або за телефоном контакт-центру 0 800 506 
800 (дзвінки безкоштовні в межах України з номерів українських опе-
раторів).

Детальну інформацію про послуги юридичним абонентам можна 
отримати на сайті http://b2b.ukrtelecom.ua та/або за телефоном кон-
такт-центру 0 800 506 801 (дзвінки безкоштовні в межах України з но-
мерів українських операторів).

ОГОЛОШЕННЯ  
про припинення юридичної особи — Державного підприємства  

«Лугинське спеціалізоване лісове господарство»
Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, 

Закону України «Про управління об’єктами державної власності» з метою удо-
сконалення структури управління та підвищення ефективності ведення лісово-
го господарства, враховуючи звернення Житомирського обласного управління 
лісового та мисливського господарства Державним агентством лісових ресурсів 
України від 12 жовтня 2021 року видано наказ № 638 «Про припинення Держав-
ного підприємства «Лугинське спеціалізоване лісове господарство» та затвер-
джено склад Комісії з припинення.

На підставі вимог наказу № 638 Державного агентства лісових ресурсів Укра-
їни від 12.10.2021 року, 13.10.2021 року розпочато процедуру припинення юри-
дичної особи — Державного підприємства «Лугинське спеціалізоване лісове гос-
подарство» (код ЄДРПОУ 05418496) шляхом його приєднання до Державного 
підприємства «Лугинське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00991864)

Визначено термін припинення Державного підприємства «Лугинське спеціалі-
зоване лісове господарство» до 31.01.2022 року. 

Вимоги кредиторів до Державного підприємства «Лугинське спеціалізоване 
лісове господарство» приймаються упродовж двох місяців до 14.12.2021 року за 
адресою: Житомирська область, Коростенський район, смт Лугини, вул. Базар-
на, 12-А, тел. (04161) 9-37-28.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО  
ПІДПРИЄМСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ ДОСВІДНЕ  

ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»
 Відповідно до Наказу Державного агентства лісових ресурсів України 

від 12.10.2021 року № 635 «Про припинення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМ-
СТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ ДОСВІДНЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАР-
СТВО» та затвердження складу Комісії з припинення», прийнято рішення 
про припинення діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОГРАД-
ВОЛИНСЬКЕ ДОСВІДНЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» код згідно з  
ЄДРПОУ 00991947, шляхом його реорганізації, а саме — приєднання до 
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОРОДНИЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 
код згідно з ЄДРПОУ 13552379.

 Вимоги кредиторів до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОГРАД-ВО-
ЛИНСЬКЕ ДОСВІДНЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» приймаються в 
письмовому вигляді в термін: 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідо-
млення про рішення засновника про припинення діяльності ДЕРЖАВНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ ДОСВІДНЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО» шляхом реорганізації, за адресою: Україна, 11700, Жито-
мирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шепетівська, 11.

Голова комісії з припинення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОГРАД-
ВОЛИНСЬКЕ ДОСВІДНЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

Метлицький Іван Іванович, ідентифікаційний номер 2515506638.

Обвинувачений Карасьов Володимир Васильович, 25.12.1970 р.н., 
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Красний Луч, мікро-
район 3, буд. 17, кв. 53, та проживаючий за адресою: м. Москва Росій-
ської Федерації, Вам необхідно з’явитися на 13 год 10 хв. 25.10.2021, 
10 год. 00 хв. 29.10.2021, 09 год. 00 хв. 03.11.2021, 09 год. 30 хв. 
05.11.2021, 09 год. 30 хв. 15.11.2021, 09 год. 30 хв. 26.11.2021 до Ужго-
родського міськрайонного суду Закарпатської області, що знаходиться  
за адресою: м. Ужгород, вул. Загорська, 53 (суддя Логойда І.В.), 
для проведення судового засідання у кримінальному провадженні   
№ 22018070000000115 від 24.09.2018, за ознаками складу криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, ч. 2 ст. 15,  
ч. 2 ст. 258 КК України, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України.

Державне підприємство «Остерський військовий лісгосп» (код  
ЄДРПОУ 14304732) повідомляє, що наказом Державного агентства 
лісових ресурсів України від 27.09.2021 №539 прийнято рішення про 
припинення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації, а саме 
шляхом приєднання до Державного підприємства «Чернігівське лісо-
ве господарство» (код ЄДРПОУ 00993490).

Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги протягом двох мі-
сяців з дня опублікування цього повідомлення.

Письмові вимоги приймаються за адресою: 17024, Чернігівська об-
ласть, Чернігівський район, селище Десна, вул. Гнідаша, 2.

Голова ліквідаційної комісії М.В. Полубень.
Тел. моб. 0674616252.

Приазовський районний суд Запорізької області (розташований  
за адресою: Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5,  
тел. (06133) 22160), викликає Баландіна Олександра Івановича, 
12.02.1963 р.н., зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Но-
воазовськ, вул. 60 років СРСР, буд. 104, як обвинуваченого у підготов-
че судове засідання, призначене на 5 листопада 2021 року о 14 годині              
30 хвилин по кримінальному провадженню № 22019050000000231 з 
обвинувальним актом відносно Баландіна О.І., який обвинувачується 
у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого 
ч. 2 ст. 110 КК України, в якому Ваша участь обов’язкова. Головуючий 
суддя Діденко Є.В.

Приазовський районний суд Запорізької області (розташований 
за адресою: Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, 
тел. (06133) 22160) викликає Тихонова Владислава Володимирови-
ча, 14.08.1987 р.н., зареєстрованого за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. Котляревського, 50/а, як обвинуваченого у підготов-
че судове засідання, призначене на 5 листопада 2021 року о 14 годи-
ні 00 хвилин по кримінальному провадженню № 22019050000000029 
з обвинувальним актом відносно Тихонова В.В., який обвинувачуєть-
ся у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України, в якому Ваша участь 
обов’язкова. Головуючий суддя Діденко Є.В.

У Першій Харківській міській державній нотаріальній конторі відкри-

то спадкову справу до майна померлої 17 листопада 2020 року Голод 

Любові Максимівни, 14 вересня 1929 року народження. Просимо заці-

кавлених осіб протягом місяця від публікації звернутися до нотаріаль-

ної контори за адресою: 61003, м. Харків, м-н Конституції, 1.

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ СПАДКОЄМЦІВ
Приватний нотаріус Краматорського районного нотаріального окру-

гу Донецької області Ізмайлова Вікторія Борисівна повідомляє, що від-
крита спадкова справа до майна Амірасланової Людмили Федорівни,  
5 жовтня 1936 року народження, яка померла 30 серпня 2015 року. 
Пропоную всім спадкоємцям зазначеної особи в строк до 25 листопа-
да 2021 року звернутись до нотаріуса за адресою: місто Костянтинівка 
Донецької області, Проспект Ломоносова, буд. 129, кв. 12.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового за-
сідання в порядку спеціального судового провадження. Обвинуваче-
ний Гудко Володимир Ігорович, 03.01.1991 року народження, зареє-
стрований за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 
91, кв. 202, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання, яке відбудеться 05.11.2021 року об 11 годині 
00 хвилин у залі судових засідань №231 Приморського районного су-
ду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в су-
довому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В.М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засі-
дання в порядку спеціального судового провадження. Обвинувачений 
Якименко Олександр Іванович, який народився 5 грудня 1950 року, за-
реєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 32-Б, 
2-я Садова, 28, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться 02.11.2021 року о 13 
годині 00 хвилин у залі судових засідань №231 Приморського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для учас-
ті в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В.М.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду 
Октябрський районний суд м. Полтави викликає обвинуваченого Артамо-

нова Андрія Валерійовича, 12.05.1968 р.н., у підготовче судове засідання о 
13:30 год. 03.11.2021 р. у справі № 554/6157/21 за обвинуваченням Артамо-
нова Андрія Валерійовича, 12.05.1968 р.н., у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України. 

Адреса суду: м. Полтава, вул. Навроцького, 5 (зал судових засідань №5).
Явка до суду обов’язкова.
У разі неявки з поважних причин просимо повідомити про це суд.

Суддя Троцька А.І.

Фінансова установа — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «АКТИВ ФАКТОРИНГ», ідентифікаційний код юридичної 

особи 42927335 (надалі — ТОВ «АКТИВ ФАКТОРИНГ»), повідомляє, 

що Єдиним учасником ТОВ «АКТИВ ФАКТОРИНГ» (Рішення б/н від 

18.10.2021 року) прийнято рішення про подання до НБУ заяви про ви-

ключення ТОВ «АКТИВ ФАКТОРИНГ» з Державного реєстру фінансо-

вих установ.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засі-
дання в порядку спеціального судового провадження. Обвинувачений 
Савенко Вадим Анатолійович, 28.07.1969 року народження, громадя-
нин України, зареєстрований: м. Київ, вул. Хрешатик, буд. 10, кв. 10, 
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судо-
ве засідання, яке відбудеться 29.10.2021 року об 11.00 год. у залі судо-
вих засідань №231 Приморського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обви-
нувачений. 

Суддя Попревич В.М.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні судового засідан-
ня в порядку спеціального судового провадження. Обвинувачений Гав-
риленко Андрій Олександрович, 10.12.1989 року народження, за озна-
ками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання, яке відбудеться 05.11.2021 року об 11 годині  
00 хвилин у залі судових засідань №231 Приморського районного су-
ду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в су-
довому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В.М.

Свідоцтво про право власності та Свідоцтво про право плавання під 
державним прапором України на судно з реєстраційним бортовим но-
мером «ua 0567 МА», судновласник Крамаренко Тарас Іванович, вва-
жати недійсними.

Розшукуються спадкоємці ШАНДАР АЛЛИ ВІКТОРІВНИ, яка помер-
ла 14 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.

Після смерті Александровича Анатолія Андроновича, 17.05.1938 р.н.,  
який помер 03.10.2021 р., відкрилася спадкова справа. Спадкоємцям 
необхідно звернутися до приватного нотаріуса Уманського райнот-
округу Черкаської обл. Камуз Ю.В.

Розшукуються спадкоємці СЕРЕБРЯКОВА ЄВГЕНА ГРИГОРОВИЧА, 
який помер 31 березня 2021 року. Звертатися протягом місяця з дня 
публікації оголошення за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторобу-
дівників, 142, кв. 219; тел. (057) 364-45-96, нотаріус Харченко Л. Л.

Повістка про виклик підозрюваного Губського А.М.

Підозрюваний Губський Андрій Миколайович, 12.01.1981 р.н., 

останнє відоме місце проживання: м. Харків, Профспілковий бульвар, 

б. 5, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 

26.10.2021 об 11 год. 00 хв., 27.10.2021 об 11 год. 00 хв. та 28.10.2021 

об 11 год. 00 хв. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харко-

ві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, роз-

ташованого у м. Полтаві за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра,  

буд. 7, для допиту та проведення інших процесуальних дій у статусі 

підозрюваного у кримінальному провадженні № 42014220000000510 

від 19.09.2014. Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття 

вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосу-

вання приводу та здійснення спеціального досудового розслідування. 
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