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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 23 жовтня 2021 року
USD 26.2918 EUR 30.5774 RUB 3.7385 / AU 47289.22 AG 642.71 PT 28023.12 PD 53355

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

Головний санітарний лікар про плани МОЗ із 
ревакцинації населення у 2022 році   

ЄС має усвідомити 
шантаж 

ГАЗ. Цього тижня два провідні світові видання Bloomberg і «Фай-
неншл Таймс» вийшли зі статтями про шантаж і тиск, які здійснює 
Кремль для запуску газогону «Північний потік-2». Штучно створе-
на криза на ринку газу в ЄС, максимальні ціни на блакитне паливо, 
зменшені обсяги його постачання, незаповнені підземні сховища в 
Євросоюзі — все це приклади використання газу як зброї. Ці фак-
ти генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Ма-
когон навів на своїй сторінці у Facebook.

Тому згідно з декларацією між Німеччиною та США, вони мають 
вжити відповідних заходів. Ідеться про мораторій на запуск «Північ-
ного потоку-2» й додаткові санкції США щодо компанії Nord Stream 
2 AG до впровадження норм Третього енергетичного пакета на всі 
газогони між РФ та ЄС, ліквідацію монополії Газпрому на експорт 
газу з РФ і підписання угоди на транзит газу Україною на наступ-
ні 15 років.

Висновок Сергій Макогон робить однозначний: «Час скида-
ти маски. Шантаж і реальні наміри Газпрому стають очевидними. 
Україна готова вже зараз транспортувати обсяги газу, на які розра-
ховано Північний потік-2. Жодної додаткової цінності ПП-2 для Єв-
ропи не створює».

ІГОР КУЗІН:

ЦИФРА ДНЯ

60% 
працівників закладів загальної середньої 

освіти (близько 380 тисяч) повністю 
вакциновано від COVID-19. Одну дозу 

отримали близько 87% освітян

«Імунітет до коронавірусу 
не постійний і через певний 

час слабшає. І люди, які 
пройшли повний курс 

щеплення, мають пройти 
повторне, щоб 

поновити імунну 
відповідь».

Вакцинація  
вже врятувала 
тисячі українців

ГОДИНА ЗАПИТАНЬ ДО УРЯДУ. Добовий рекорд з кількості 
щеплених становить 270 тисяч громадян
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КУЛЬТУРА

«Урядовий кур’єр» 
аналізує тенденції 
перших ста днів після 
запровадження ринку 
землі в Україні 

АГРОПЕРСПЕКТИВА

Муніципальний Галицький 
камерний оркестр –– ровесник 
Незалежності розпочав ювілейний 
сезон у Тернополі творами 
українських композиторів

ЦИТАТА ДНЯ

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

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

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

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2022 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

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

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

Розпочалася 
передплата 

на II півріччя
2022 року.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ «Укрпошта» 
www.ukrposhta.ua
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів  
України «Про затвердження 
Державного стандарту 
професійної (професійно-
технічної) освіти»

Урядовці спростовують чутки про брак кисню в ковідних лікарнях і запевняють: усі пацієнти, які потребують кисневої 
терапії, її отримують
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документи

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. № 1211-р 
Київ

Деякі питання діяльності  
акціонерного товариства  

«Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України»

Погодити Додатковий договір № 20 до Кредитного договору від 5 червня 2009 р. 
№ 274/31/2, укладеного між акціонерним товариством «Національна акціонерна ком-
панія «Нафтогаз України» та акціонерним товариством «Державний ощадний банк 
України».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 жовтня 2021 р. № 1212-р 
Київ

Про виділення коштів для надання 
одноразової грошової допомоги членам  

сім’ї особи, яка загинула  
під час участі в антитерористичній операції,  
та особам, які стали особами з інвалідністю 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва  
або захворювання, одержаних  

під час участі в зазначеній операції
1. Виділити Міністерству у справах ветеранів 10 099 тис. гривень для надання од-

норазової грошової допомоги членам сім’ї особи, яка загинула під час участі в анти-
терористичній операції, та 15 особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок по-
ранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначе-
ній операції.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету.

2. Міністерству у справах ветеранів:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економіки та Мі-

ністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних з наданням допомоги, зазначеної у 
пункті 1 цього розпорядження;

подати до 29 жовтня 2021 р. Міністерству економіки, Міністерству фінансів та 
Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з 
цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 жовтня 2021 р. № 1207-р 
Київ

Про схвалення проекту листа Уряду України 
до Агентства Організації економічного 

співробітництва та розвитку  
з ядерної енергетики про участь  

в роботі органів Агентства як запрошеної 
сторони

Схвалити проект листа Уряду України до Агентства Організації економічного спів-
робітництва та розвитку з ядерної енергетики про участь в роботі органів Агентства 
як запрошеної сторони.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 жовтня 2021 р. № 1209-р 
Київ

Про внесення змін до фінансового плану 
приватного акціонерного товариства 

«Укргідроенерго» на 2021 рік
Внести зміни до фінансового плану приватного акціонерного товариства «Укргі-

дроенерго» на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 19 травня 2021 р. № 499, виклавши його в редакції, що додається до оригіналу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 жовтня 2021 р. № 1210-р 
Київ

Про погодження відчуження основних  
фондів акціонерного товариства  

«Укртранснафта»
1. Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України «Про трубопровідний 

транспорт» погодити відчуження основних фондів акціонерного товариства «Укр-
транснафта» за переліком, що додається до оригіналу.

2. Взяти до відома, що відчуження основних фондів, визначених пунктом 1 цьо-
го розпорядження, здійснюється за ринковою вартістю шляхом продажу на конку-
рентних засадах із застосуванням електронної торгової системи ProZorro. Продажі.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 жовтня 2021 р. № 1213-р 
Київ

Про виділення коштів для надання 
одноразової грошової допомоги члену сім’ї 

особи, яка померла внаслідок захворювання, 
одержаного під час участі  

в антитерористичній операції, та особам,  
які стали особами з інвалідністю внаслідок  

поранення, контузії, каліцтва  
або захворювання, одержаних під час участі 

в зазначеній операції
1. Виділити Міністерству у справах ветеранів 12 150,1 тис. гривень для надання 

одноразової грошової допомоги члену сім’ї особи, яка померла внаслідок захворю-
вання, одержаного під час участі в антитерористичній операції, та 18 особам, які ста-
ли особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час участі в зазначеній операції.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету.

2. Міністерству у справах ветеранів:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економіки та Мі-

ністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних з наданням допомоги, зазначеної у 
пункті 1 цього розпорядження;

подати до 29 жовтня 2021 р. Міністерству економіки, Міністерству фінансів та 
Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з 
цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 жовтня 2021 р. № 1214-р 
Київ

Про внесення змін до фінансового плану 
державного підприємства «Адміністрація 

морських портів України»  
на 2021 рік

Внести зміни до фінансового плану державного підприємства «Адміністрація 
морських портів України» на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Мі-
ністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1548, виклавши його в редакції, що додаєть-
ся до оригіналу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

(код ЄДРПОУ — 19199961)!

Інформуємо, що з 01 листопада 2021 року змінюються окремі тарифи 

на міжнародні дзвінки для фізичних та юридичних осіб.

Детальна інформація – в особистому кабінеті абонента та на сайті vega.ua

Після смерті 11 вересня 2017 року Григорьєвої Лідії Григорівни 

Четвертою Харківською міською державною нотаріальною конторою заведено 

спадкову справу № 736/2017. Розшукуються спадкоємці за заповітом Коваленко 

Сергій Олександрович, 21.10.1977 року народження, та Коваленко Андрій 

Олександрович, 09.03.1980 року народження. Спадкоємцям звертатись за адресою: 

вул. Біблика, буд. 57, м. Харків, 61089.

18.10.2021 Національний банк 

України прийняв рішення 

про виключення ТОВ «МІЧИГАН 

ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43415473) 

з Державного реєстру фінансових 

установ на підставі поданої ним заяви.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
13.10.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районно-

го нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заведе-
на спадкова справа після смерті Кандаурової Світлани Іванівни, 06.06.1940 
р.н., яка померла 24.08.2021 р., місце народження: Луганська обл.,  
м. Ровеньки, смт Нагольно-Тарасівка. Для встановлення кола спадко-
ємців, які бажають прийняти спадщину в тому числі, які були зареє-
стровані з померлою на день її смерті, та представників малолітніх, не-
дієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх спадко-
ємців прошу з’явитися до приватного нотаріуса Глаговської О. В. за адре-
сою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше 
спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спад-
щину, подавши заяву нотаріусу.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Ареф’єв Борис Борисович, 16.09.1984 р.н., уродже-

нець м. Армянськ, АР Крим, адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. 
Сковороди, 5, кв.5, на підставі ст. ст. 113, 133, 135, 138, 139, 297-5 КПК 
України викликається із захисником 27.10.2021 на 10 год. 00 хв. до Дер-
жавного бюро розслідувань за адресою: м. Київ,  вул. Борисоглібська, 
18, каб. 610, для надання прокурором копії обвинувального акта та реє-
стру матеріалів досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні №42016000000000455  від 12.02.2016.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у 
ст.ст. 138-139 КПК України.

Слідчий ДБР О. Павлюк 
тел. 365-40-00

Дніпровський апеляційний суд повідомляє, що розгляд кримінального 
провадження за апеляційними скаргами заступника керівника Дніпропетров-
ської обласної прокуратури, захисника Логойди О. В., захисника Кайноги Є. В. 
та представника потерпілих Погосяна В. Е. на вирок Красногвардійського ра-
йонного суду м. Дніпропетровська від 15 березня 2021 року щодо Плотниць-
кого І. В., обвинуваченого за ч. 3 ст. 258 КК України, Патрушева А. О., обвину-
ваченого за ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК Укра-
їни, та Гуреєва О. В., обвинуваченого за ч. 3 ст.258 КК України, відкладено на 
13:00 год. 01 листопада 2021 року.

У відповідності до ч. 3 ст.323 КПК України з моменту опублікування по-
вістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження обвинувачені вважаються належним чином ознайомлени-
ми з її змістом. 

Суддя С. І. Крот

ДП «КиївГазЕнерджи» (постачальник) повідомляє про внесення змін 
до публічного договору постачання природного газу побутовим спожива-
чам, розміщеного на офіційному вебсайті постачальника за посиланням: 
https://energy.kyivgaz.ua/ofitsijna-informatsiya/publichnij-dogovir.html в час-
тині реквізитів постачальника, а саме: у розділі «Реквізити постачальни-
ка» «Рахунок UA983226690000026039300016928» замінити на «Рахунок 
UA313226690000026006300016928».

Зміни набувають чинності з 25.10.2021 р. Усі інші умови публічного 
договору постачання природного газу побутовим споживачам залиша-
ються без змін.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
13.10.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районно-

го нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заве-
дена спадкова справа після смерті Ковальчук Володимира Івановича, 
28.03.1937 р.н., який помер 13.08.2021 р., місце народження: Хмель-
ницька обл., Білогірський р-н., с. Ставищани. Для встановлення кола 
спадкоємців, які бажають прийняти спадщину в тому числі, які були за-
реєстровані 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
13.10.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районно-

го нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заве-
дена спадкова справа після смерті Гончарова Леоніда Олексійовича, 
29.07.1941 р.н., який помер 25.07.2021 р., місце народження: Харків-
ська обл., м. Чугуїв. Для встановлення кола спадкоємців, які бажають 
прийняти спадщину в тому числі, які були зареєстровані з померлим 
на день його смерті, та представників малолітніх, недієздатних спад-
коємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу 
з’явитися до приватного нотаріуса Глаговської О. В. за адресою: Луган-
ська обл., м. Сєвєродонецьк, вул.Менделєєва, 31/1, інакше спадщина 
буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину, по-
давши заяву нотаріусу.

Приватний нотаріус Горова Я. О. Пологівського районного нотаріаль-
ного округу Запорізької області (м. Гуляйполе, пл. Героїв України, буд. 
17, кв. 2, Пологівського району Запорізької області) запрошує Галдець-
кого Андрія Михайловича, 1981 р.н., прибути до нотаріуса в строк до 
23 листопада 2021 року для прийняття спадщини на майно померлої  
Галдецької Ганни Павлівни. У випадку неявки в указаний строк свідо-
цтво про право на спадщину буде видане спадкоємцям, які своєчасно 
прийняли спадщину.

Адмінколегією Північного міжобласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України (далі — Відділення) прийнято роз-
порядження від 07.09.2021 № 60/131-рп/к про початок розгляду спра-
ви № 125/60/131-рп/к.21 за ознаками вчинення товариством з обмеже-
ною відповідальністю «АЛЬФА ФУД ІМПЕКС» (ідентифікаційний номер 
37036247) законодавства про захист економічної конкуренції.

У зв’язку з неможливістю вручити зазначене розпорядження про по-
чаток розгляду справи, з повним текстом розпорядження можна озна-
йомитись у Відділенні  за адресою: м. Київ, вул. В. Липківського, 45, 
кім. 907.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Журов Андрій Андрійович, 24.04.1993 року народжен-

ня, відповідно до ст. ст. 134, 135, 323 КПК України викликається на 09 год. 
30 хв. 03 листопада 2021 poку дo Хмельницького міськрайонного суду  
(м. Хмельницький, вул.  Кам’янецька, 117, 2 поверх, каб. № 3), головуючий  
суддя Антонюк О. В., тел. (0382) 67-15-64 для проведення підготовчого судо-
вого засідання у кримінальному провадженні №22019240000000041 за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені у  
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у ст. 139 
КПК України. 

Державне підприємство «Проскурівське лісове господарство» (Підприємство), код ЄДРПОУ: 
35478680 повідомляє, що 27.09.2021 Наказом № 588 Державного агентства лісових ресурсів при-
йнято рішення про припинення діяльності Підприємства шляхом його приєднання до Державного 
підприємства «Старокостянтинівське лісове господарство» код ЄДРПОУ: 00993337.

Заяви кредиторів приймаються у письмовому вигляді протягом двох місяців з дня опублікуван-
ня оголошення за адресою: вул. Зарічанська, 11-Д, м. Хмельницький, 29019. Реєстраційний номер 
справи 167300516823. Код доступу 487907086884.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
24.06.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районного нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. бу-

ла заведена спадкова справа після смерті Сіденко Петра Івановича,12.07.1951 р.н., який помер 04.07.2021 р., місце народження: 
Ростовська обл., Морозовський р-н, Морозовський з/радгосп. Для встановлення кола спадкоємців, які бажають прийняти спадщи-
ну в тому числі, які були зареєстровані з померлим на день його 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 видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину, 
подавши заяву нотаріусу.
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Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЖИТОМИРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Відповідно до Наказу Державного агентства лісових ресурсів Укра-
їни від 12.10.2021 року № 636 «Про припинення ДЕРЖАВНОГО ПІД-
ПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» та затвер-
дження складу Комісії з припинення» прийнято рішення про припи-
нення діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРСЬКЕ ЛІ-
СОВЕ ГОСПОДАРСТВО», код згідно з ЄДРПОУ 22050949, шляхом його 
реорганізації, а саме - приєднання до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«КОРОСТЕНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО», код згідно з 
ЄДРПОУ 00991841.

Вимоги кредиторів до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИР-
СЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» приймаються в письмовому вигляді в 
термін: 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішен-
ня засновника про припинення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИ-
ТОМИРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» шляхом реорганізації, за адре-
сою:  Україна, 12405, Житомирська область, Житомирський район, се-
ло Левків, вулиця Гриневича.

Голова Комісії з припинення Державного підприємства «Житомир-
ське лісове господарство» Юрій ЗІНОВЧУК 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ПОПІЛЬНЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Відповідно до Наказу Державного агентства лісових ресурсів Укра-
їни від 12.10.2021 року № 640 «Про припинення ДЕРЖАВНОГО ПІД-
ПРИЄМСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» та затвер-
дження складу Комісії з припинення» прийнято рішення про припи-
нення діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКЕ 
ЛІСОВЕ  ГОСПОДАРСТВО», код згідно з ЄДРПОУ 13549845, шляхом 
його реорганізації, а саме — приєднання до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИ-
ЄМСТВО «КОРОСТИШІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», код згідно з 
ЄДРПОУ 00991858.

Вимоги кредиторів до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОПІЛЬНЯН-
СЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» приймаються в письмовому вигляді в 
термін: 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення 
засновника про припинення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОПІЛЬ-
НЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» шляхом реорганізації, за адресою: 
Україна, 13501, Житомирська область, Житомирський район, смт По-
пільня, вулиця Богдана Хмельницького, 61.

Тел. (04137) 5-11-16
Голова Комісії з припинення

ДП «ПОПІЛЬНЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» Юрій ЮРЧУК

На підставі ст.ст. 133, 135, 2974 КПК України викликається підозрю-
вана Товкайло (у дівоцтві — Жечова) Уляна Василівна, 27.05.1974 р.н., 
зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Річна, 48, кв. 4, 29.10.2021 
о 10:00, 04.11.2021 о 10:00, 10.11.2021 о 10:00 до слідчого Головного 
слідчого управління Державного бюро розслідувань Барінової Мари-
ни Володимирівни за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, тел. 
(044) 299 39 11 (внутрішній номер 2170), для отримання повідомлення 
про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 3 ст. 362 КК України, допиту як підозрюваної, вручення повідомлен-
ня про завершення досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 62021000000000885 від 18.10.2021 за ч. 3 ст. 362 КК Укра-
їни, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій по дано-
му кримінальному провадженню. Поважні причини неприбуття та на-
слідки неприбуття вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: 
можливість застосування приводу та здійснення спеціального досудо-
вого розслідування.

Згідно наказу Державного агентства лісових ресурсів України від 
27.09.2021 року № 587 «Про припинення Державного підприємства 
«Новоушицьке лісове господарство» та затвердження складу Комі-
сії з припинення», відповідно до Цивільного кодексу України, Госпо-
дарського кодексу України, Закону України «Про управління об’єктами 
державної власності», з метою удосконалення структури управлін-
ня та підвищення ефективності ведення лісового господарства, вра-
ховуючи звернення Хмельницького обласного управління лісового та 
мисливського господарства від 23.06.2021 № 05-743/21, 22.09.2021  
№ 05-1125/21 Державне підприємство «Новоушицьке лісове госпо-
дарство» (код ЄДРПОУ 05430811) підлягає реорганізації шляхом при-
єднання до Державного підприємства «Кам’янець-Подільське лісове 
господарство» (код ЄДРПОУ 00993283).

28.09.2021 року державним реєстратором оприлюднено відомості в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підпри-
ємців та громадських формувань щодо припинення юридичної особи 
ДП «Новоушицький лісгосп» (код ЄДРПОУ 05430811).

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до ДП «Новоушицький 
лісгосп» складає два місяці з дня оприлюднення повідомлення про 
припинення за адресою: 32600, Хмельницька область, смт Нова Уши-
ця, вул. Гагаріна, 72.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матері-
али кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за 
обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ве-
дути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикоруп-
ційного суду від 02 лютого 2021 року постановлено здійснювати спеці-
альне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинува-
ченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря 
Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин Укра-
їни, 26.06.1975 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпро-
петровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  прожи-
вання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 
52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове 
засідання, яке відбудеться 2 листопада 2021 року о 16 годині 30 хви-
лин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект 
Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володими-
рович, громадянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець 
м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє 
відоме місце проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті 
Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, 
викликається в судове засідання, яке відбудеться 02 листопада 2021 
року о 16 годині 30 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного су-
ду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51),  
головуючий суддя: Крук Є.В., Кравчук О.О., Білоус І.О. 

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

Приватний нотаріус Горова Я.О. Гуляйпільського районного нота-
ріального округу Запорізької області (м. Гуляйполе, пл. Героїв Украї-
ни, буд.17, кв. 2 Гуляйпільського району Запорізької області) запро-
шує Кулінченко Євгенію Русланівну, 1995 р.н., прибути до нотаріуса в 
строк до 23 жовтня 2021 року для прийняття спадщини на майно по-
мерлого Кулінченка Руслана Вячеславовича. У випадку неявки в указа-
ний строк свідоцтво про право на спадщину буде видане спадкоємцям, 
які своєчасно прийняли спадщину.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Савченко Артем Ігорович, 27.06.1988 року наро-

дження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликаєть-
ся на 09 год. 00 хв. 2 листопада 2021 року до Хмельницького міськ-
районного суду (м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 1, каб. 7, суддя  
Лунь Р.В., тел. 0(382)79-44-60, для проведення судового розгляду у 
кримінальному провадженні №22019240000000033 за ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбаче-
ні у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у  
ст. 139 КПК України.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Галецький Федір Олександрович, 30.05.1995 р.н., остан-

нє відоме місце проживання: вул. Хіміків, буд. 34, кв. 1, м. Калуш Калусь-
кого району Івано-Франківської області, на підставі ст. 258-3 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 03.11.2021 року на 10 год. 00 хв. до Івано-Франків-
ського міського суду Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримі-
нального провадження про обвинувачення Галецького Федора Олександро-
вича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Н.І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сидоренко Ігор Володимирович, 17.11.1969 р.н., остан-

нє відоме місце проживання: м. Луганськ, квартал Південний, буд. 3, кв. 13, 
на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
03.11.2021 на 10 год. 30 хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-
Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 
буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального провадження про 
обвинувачення Сидоренка Ігоря Володимировича у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

Суддя Н.І. Деркач

АТ«СГ«Ю.БІ.АЙ-КООП»(код ЄДРПОУ 31113488) повідомляє про 
втрату бланків полісів серій: АР/5061581-5061600, 5062922, 5062926-
5062927, 5062929-5062931, 5062939, 5186743-5186748, 5188372, 
0558406, 0558408, 1434867, 1819405, 1822873, 1822875, 1824025, 
1824034, 1824080, 1827870,  1827948, 4622151-4622154, 1661002-
1661005, 1661010, 1661034-1661036, 1661039, 1661083, 1661736,  
1663497,  1663685, 1663712, 1432073, 1432079, 1432081-1432090, 
1432095-1432099, 1435039, 1435098, 1435921-1435923, 1435926-
1435935, 1435937-1435942, 1438005-1438007, 1438021-1438024, 
0322853, 0923931, 0923990, 0923997, 0924400, 0924428-0924430, 
0925786, 0925201-0925205, 0925791-0925795, 0925799, 4496273, 
558328-558345, 0924336-0924385, 0926222,

АМ/8172563, 8911964, 8172084 та визнання їх недійсними.

Оголошення
 про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ БАВОВНЯНИЙ КОМБІ-
НАТ» повідомляє про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску акцій. 

Дані оригіналу свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що втрачено:
- найменування емітента – Відкрите акціонерне товариство «Херсон-

ський бавовняний комбінат»,
- код ЄДРПОУ – 00306710 
 - орган, що видав свідоцтво, – Південно-Українське територіальне 

управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
- реєстраційний № 71/21/1/98,
- дата реєстрації – 22.06.1998 року, 
- дата видачі – 12.07.2017 рік.

Втрачений судновий білет на човен риболовний «Прогрес 4»  
ЯДП 0622, судновласник ТОВ «Борисфен 2010»,  

виданий Маріупольським морським портом 20.06.2019,  
вважати недійсним.

Шинкаренка Андрія Олеговича, 1 серпня 1994 року народження, 
протягом місяця запрошуємо до Третьої дніпровської державної нота-
ріальної контори (м. Дніпро, вул. Робоча, 22 а) щодо спадщини Шинка-
ренка Анатолія Антоновича, померлого 26 березня 2021 року.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Сахненко Олександр Савович повідомляє Хаджинову Ірину Олексан-

дрівну та Хаджинова Олександра Васильовича, що усі Ваші речі та май-
но, що належать Вам та Вашій родині, які станом на 04.07.2021 були 
виявлені у належній мені на праві власності квартирі № 2, корпусу 4, 
будинку № 19 по вул. Оболонська Набережна у м. Києві, переміще-
но до складського приміщення, що знаходиться за адресою: м. Київ, 
вул. Північна, 7, про що Вас було повідомлено засобами телефонного 
зв’язку та через додаток Viber.

З 04.07.2021 по теперішній час Ви не забрали свої речі, не вчиняли 
жодних дій та не проявляли інтересу щодо Вашого рухомого майна, а 
всі мої повідомлення залишені Вами без відповіді.

Враховуючи вищезазначене, в черговий раз вимагаю від Вас до 
14.11.2021 року забезпечити вивіз належних Вам речей і майна, які 
04.07.2021 були виявлені у належній мені на праві власності квар-
тирі № 2, корпусу 4, будинку № 19 по вул. Оболонська Набережна у  
м. Києві, та які на даний час перебувають за адресою: м. Київ, вул. Пів-
нічна, 7. Дату та час вивозу речей і майна прошу заздалегідь погоди-
ти зі мною за телефоном +38(067)4656777 або на електрону пошту 
Saxnenko.alex@gmail.com.

В іншому випадку з 15 листопада 2021 року, я знімаю з себе будь-
яку відповідальність за збереження, утримання, втрату, пошкодження 
або знищення Ваших речей і майна.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Руденко Олексій Сергійович, 13.04.1988 р.н., прожи-

ваючий за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Рогань, 
вул. Політаєва, 2/49, кв. 4, викликається 29.10.2021 на 10 год. до слід-
чого Державного бюро розслідувань Ковальчука О.П. (м. Київ, вул. Бо-
рисоглібська, 18, каб. 508, +38(066)798-43-67) для допиту та для здій-
снення, у разі погодження прокурором, письмового повідомлення 
про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні  
№ 62021000000000764 від 15.09.2021. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у  
ст.ст. 138-139 КПК України.

Слідчий ДБР О.Ковальчук

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Харченко Антон Ігорович, 14.07.1984 р.н., прожива-

ючий за адресою: м.Харків, вул. Корчагінців, 21, кв. 12, викликається 
29.10.2021 на 11 год. 00 хв. до слідчого Державного бюро розслідувань 
Ковальчука О.П. (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 508, +38(066)798-
43-67) для допиту та для здійснення, у разі погодження прокурором, 
письмового повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у кри-
мінальному провадженні № 62021000000000764 від 15.09.2021.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у  
ст.ст. 138-139 КПК України.

Слідчий ДБР О.Ковальчук

Втрачене посвідчення потерпілого від аварії на ЧАЕС  
на ім’я ФЕДОРІЙ ВІКТОРІЇ ВІКТОРІВНИ, категорія 3, серія Б №519396, 

видане 26.09.2002 р. Київською облдержадміністрацією,  
вважати недійсним.
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