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Перший заступник голови Держприкордонслужби 
про операцію «Полісся» у прикордонних з Білоруссю 
областях

«Омікрон» спричинив 
нові обмеження 

ПОСИЛЕННЯ КАРАНТИНУ. Відучора в Україну заборонено 
в’їзд іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Пів-
денно-Африканської Республіки, Республіки Ботсвана, Республі-
ки Зімбабве, Республіки Намібія, Королівства Лесото, Королів-
ства Есватіні, Республіки Мозамбік, Республіки Малаві. І тим, хто 
перебував на їхній території не менш як сім днів протягом остан-
ніх двох тижнів, повідомляє ДПСУ.

Норми карантинних обмежень не стосуються іноземців і осіб 
без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в 
Україні, є подружжям або дітьми наших громадян, працівників іно-
земних диппредставництв і консульських установ, представництв 
міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх 
сімей, інших категорій іноземців та осіб без громадянства за по-
годженням з МЗС.

Ця категорія людей підлягає двотижневій самоізоляції, якщо 
вони прибули з наведених вище країн. Термін самоізоляції розпо-
чинається з моменту перетину державного кордону. Його не мож-
на припинити раніше, відповідно до встановленого порядку.

ВОЛОДИМИР НІКІФОРЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

32 662
електромобілі зареєстровано в Україні 

на 1 грудня. За чотири місяці приріст 

становить 3,2 тисячі. А до листопада — 

854 одиниці  

«Хочу відзначити високий 
рівень готовності до 

дій усіх суб’єктів нашої 
операції. Вважаю, ми 

впораємося з потоком 
незаконних мігрантів». 

Шляху «умиротворення 
агресора» не розглядаємо

ГОДИНА ЗАПИТАНЬ ДО УРЯДУ. Бойовий дух високий, армію  
на 95% вакциновано, воїни готові за потреби дати гідну 
відсіч ворогові

2

3-6  6 
Від щирого серця вітаємо з Днем Збройних сил України 

наших мужніх і відважних військових та всіх,  
хто стоїть на захисті Батьківщини,  

охороняє її кордони, оберігає мир та спокій народу
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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 місяців. . . . . . 240 грн . . . . . . . . . . 420 грн

на рік . . . . . . . . . . . 480 грн . . . . . . . . . . 840 грн

Розпочалася 
передплата 
на 2022 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що пріоритетом залишається співпраця з НАТО як складова посилення 
нацбезпеки та обороноздатності



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

оголошення

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

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Гаврилюка Ігоря Івановича 

як обвинуваченого на 12 год. 00 хв., 13 грудня 2021 року у справі за обвинувачен-

ням Гаврилюка Ігоря Івановича, 01.05.1967 року народження, у вчиненні криміналь-

ного правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України за адресою:  

м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 105.

Суддя Марія Сазонова

Втрачене свідоцтво про право 
на спадщину за Законом на 1/4 

квартири, що знаходиться за адресою: 
м. Київ, пр-т Червонозоряний 

(нині В. Лобановського), буд.126, кв. 17, 
зареєстроване в реєстрі за № 8-6714 
від 21.01.1993 року на ім’я Ткаченко 

Валентини Трохимівни, вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 

на судно «УКА – 95 -К» марки Крим 

№27288 на ім’я Кислиця Владислав 

Владиславович, вважати недійсним.

Втрачений диплом спеціаліста 
КВ №21595883 від 30 червня 2003 року 

про здобуття повної вищої освіти 
у Київському університеті економіки 

і технологій транспорту на ім’я 
ЯКУБОВА Олексія Георгійовича, 

вважати недійсним.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Котля-
рову Олену Леонідівну, що обвинувачується у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 13.12.2021 об 11:30 год. в приміщенні Оболонського районно-
го суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 
відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України. 

Суддя Жежера О. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Ду-
бінцева Сергія Валерійовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у підготовче судове засідання яке відбу-
деться о 12:00 годині 13.12.2021 року в приміщенні Оболонського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є,  
9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 
відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О. В.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Філіпенка 
Ігоря Юрійовича, 08.09.1963 року народження, (останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Солов’яненко, 382, смт Козин, Обухівський район, Київська обл., 08711) 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться о 14 годині 30 хвилин 13 грудня 2021 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського район-
ного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, 
зал №33, (головуючий суддя Дмитрук Наталія Юріївна).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного ого-
лошення обвинувачений вважається належним чином ознайомлений з його зміс-
том.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену 
Самойлову Олену Василівну для розгляду кримінального проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за №42016000000003292 відносно Самойло-
вої Олени Василівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що судове засідання відбудеться 
13.12.2021 р. о 14.00 год. в приміщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Оздоба М. О.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвину-
ваченого Григорова Андрія Івановича для розгляду кримінального про-
вадження, внесеного до ЄРДР за №22017011000000020 відносно Гри-
горова Андрія Івановича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове за-
сідання відбудеться 13.12.2021 р. о 14.30 год. в приміщенні Святошин-
ського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Кола-
са, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Оздоба М. О.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обви-
нуваченої Соколову Ірину Олександрівну для розгляду кримінального 
провадження з дозволом на здійснення спеціального судового прова-
дження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000004015 відносно Соко-
лової Ірини Олександрівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що судове засідання від-
будеться 13.12.2021 р. о 12 год 30 хв. в приміщенні Святошинського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Бандура І. С.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обви-
нуваченого Янченка Івана Миколайовича для розгляду кримінального 
провадження, внесеного до ЄРДР за № 42017010000000093 за обвину-
вальним актом відносно Янченка Івана Миколайовича, обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідо-
мляє, що підготовче судове засідання відбудеться 13.12.2021 р. о 15.00 
год. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Оздоба М. О.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ну Альошину Світлану Михайлівну для розгляду кримінального прова-
дження з дозволом на здійснення спеціального судового проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за № 42016000000004018 відносно Альошиної 
Світлани Михайлівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що судове засідання відбудеть-
ся 13.12.2021 р. о 13 год 30 хв в приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Суддя Бандура І. С.

Святошинський районний суд міста Києва викликає в якості обви-
нуваченого Сокола Віктора Степановича, 18.10.1961 року народження, 
для розгляду кримінального провадження, внесеного 11.11.2016 р. до 
ЄРДР за № 42016000000003326 відносно Сокола Віктора Степанови-
ча, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, та повідомляє, що судовий розгляд відбудеться 13.12.2021 р. 
о 12:00 год. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Суддя А. М. Ясельський

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Черняка Олексія Юрійовича як обвинуваченого на 09 
год. 30 хв. 13.12.2021 року у справі за обвинувачен-
ням Черняка Олексія Юрійовича, 27.08.1973 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
(в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 
«Про внесення змін до Кримінального кодексу Украї-
ни» ) за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя Федосєєв С. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Гриценка Юрія Федоровича як обвинуваченого на 10 
год. 30 хв. 13 грудня 2021 року у справі за обвинува-
ченням Гриценка Юрія Федоровича, 03.06.1960 ро-
ку народження, у вчиненні кримінального правопо-
рушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України (в редакції Закону України № 1183-VII від 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального ко-
дексу України») за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, 
каб. 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку. 

Суддя Федосєєв С. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Любобратцеву Наталію Іванівну як обвинува-
чену на 10 год. 00 хв. 13 грудня 2021 року у спра-
ві за обвинуваченням Любобратцевої Наталії Іванів-
ни, 05.10.1954 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення (злочину), передбачено-
го ч. 1 ст. 111 KK України (в редакції Закону України  
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України») за адресою: м. Ки-
їв, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя Федосєєв С. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Єлгазіну Ларису Павліну як обвинувачену на 11 
год. 00 хв. 13.12.2021 року у справі за обвинувачен-
ням Єлгазіної Лариси Павлівни, 08.11.1956 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
(в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 
«Про внесення змін до Кримінального кодексу Украї-
ни») за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя Федосєєв С. В.

Черкаський апеляційний суд викликає обвинува-
ченого Костенка Валерія Миколайовича, 26 черв-
ня 1972 року народження, зареєстрованого та про-
живаючого: Луганська область, м. Луганськ, вул. 
Ломоносова, 1а, в судове засідання, яке відбудеть-
ся об 11 годині 30 хвилин 09 грудня 2021 року в при-
міщенні Черкаського апеляційного суду (вул. Гого-
ля, 316, м. Черкаси, IV-поверх), для участі в розгляді 
апеляційної скарги представника потерпілих Собчен-
ка О. А. та Краснянчука Р. В. — адвоката Закревської 
Є. О. на вирок Соснівського районного суду м. Чер-
каси від 23.06.2021 щодо Костенка В. М. у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 171, ч. 2 ст. 365 КК України.

Суддя Юрій БИБА

Відповідно до наказу Державного агентства лісо-
вих ресурсів України від 29.10.2021 р. №713 «Про 
припинення Державного підприємства «Брошнівське 
лісове господарство» та затвердження складу Комісії 
з припинення» прийнято рішення про припинення ді-
яльності Державного підприємства «Брошнівське лі-
сове господарство», код згідно з ЄДРПОУ 22191064, 
шляхом реорганізації, а саме — приєднання до Дер-
жавного підприємства «Осмолодське лісове госпо-
дарство», код згідно з ЄДРПОУ 22191070.

Вимоги кредиторів приймаються у письмовому 
вигляді протягом двох місяців з дня оприлюднення 
повідомлення про рішення засновника про припи-
нення шляхом реорганізації Державного підприєм-
ства «Брошнівське лісове господарство» за адресою 
підприємства: 77624, Івано-Франківська область, Ка-
луський район, с. Спас, вул. Січових Стрільців, 225.

Голова комісії з припинення Л. Безрукий

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Галкіна Олега Євгеновича, 16.08.1978 р.н., за-
реєстрованого за адресою: вул. Чапаєва, 54/21,  
м. Дружівка Донецької області, як обвинуваченого в 
кримінальному провадженні №22021260000000035 
за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Судове засідання відбудеться 07 грудня 2021 року 
на 11:00 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Ка-
федральна, буд. 4, каб. 19.

З моменту опублікування повістки про виклик об-
винуваченого Галкіна Олега Євгеновича у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження, останній вважається належним чином 
ознайомлений з її змістом.

Суддя Одовічен Я. В.

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає об-
винуваченого Макарова Григорія Євгеновича, 29.11.1980 
року народження, проживаючого за адресою: вул. Шев-
ченка, 3, м. Кропивницький, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 21 січня 2022 року о 10:00 год. в за-
лі судового засідання № 510 Ленінського районного су-
ду м. Кіровограда за адресою: вул. В. Перспективна, 40, 
м. Кропивницький, у кримінальному провадженні, вне-
сеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за 
№ 42014120050000013 від 09.07.2021, за обвинувачен-
ням Макарова Григорія Євгеновича, 29.11.1980 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.

Явка обвинуваченого Макарова Григорія Євгеновича 
у вказане підготовче судове засідання обов’язкова. Вра-
зі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити 
суд завчасно із зазначенням причини неявки.

Суддя О. В. Лук’янова

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валенти-
новича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 02 лю-
того 2021 року постановлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Го-
лобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря 
Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин України, 26.06.1975 року народження, уродженець м. Жовті Во-
ди Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  проживання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дні-
пропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК 
України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 21 грудня 2021 року о 16 годині 30 хвилин у приміщенні Вищого анти-
корупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, 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 вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 
21 грудня 2021 року о 16 годині 30 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, те-
лефон +380-44-585-59-51), головуючий суддя: Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О. 

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

Оголошення про виклик до суду 

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває клопотання старшого де-
тектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детекти-
вів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України 
Медецького Сергія Миколайовича, погоджене прокурором другого відділу  Спеціалі-
зованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Мусіякою Вален-
тином Володимировичем, про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вар-
тою підозрюваного Галантерніка Володимира Ілліча в кримінальному провадженні 
№42017000000001097 від 10.04.2017.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 10.11.2021 постановле-
но здійснювати  спеціальне досудове розслідування відносно підозрюваного в даному 
кримінальному провадженні — Галантерніка Володимира Ілліча, 19.12.1969 р.н. 

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний суд  у порядку ст. 297-5 КПК 
України викликає в судове засідання  на 13 год. 00 хв. 07 грудня 2021 року підозрюва-
ного Галантерніка Володимира Ілліча, 19.12.1969 р.н., для розгляду вищезазначеного 
клопотання (судове засідання відбудеться в приміщенні Вищого  антикорупційного су-
ду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загаль-
нодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Кусюк Сергій Миколайович, 01.12.1966 р.н., зареє-
стрований за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, 11/44, кв. 347, відповід-
но до вимог ст. ст. 133-135, 297-5 КПК України викликається із захис-
ником 10.12.2021 на 14 год. до Офісу Генерального прокурора (м. Київ,  
вул. Борисоглібська, 18, каб. № 209) до прокурора ОГП Дубовик М. В., 
097-780-91-44, для допиту в якості підозрюваного та проведення ін-
ших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42016000000000532.

Додатково інформуємо, що 25.03.2021 надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування відносно Кусюка С. М.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Маркевич Віталій Олександрович, 29.05.1981 р.н., 
адреса місця реєстрації та останнє відоме місце проживання: смт Ли-
сянка Лисянського району Черкаської області, вул. Бужанська, 49, від-
повідно до вимог ст. ст. 133-135, 297-5 КПК України викликається із 
захисником 10.12.2021 на 15 год. до Офісу Генерального прокурора  
(м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. № 209) до прокурора ОГП Дубо-
вик М. В., 097-780-91-44, для допиту в якості підозрюваного та проведен-
ня інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42016000000000532.

Додатково інформуємо, що 05.03.2021 надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування відносно Маркевича В. О.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Радчук Олександр Володимирович, 19.10.1989 р.н., 
зареєстрований за адресою: м. Київ, пр. Червонозоряний (Лобанов-
ського), 152-А, гуртожиток, відповідно до вимог ст. ст. 133-135, 297-5 
КПК України викликається із захисником 10.12.2021 на 11 год. до Офі-
су Генерального прокурора (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб.  
№ 209) до прокурора ОГП Дубовик М. В., 097-780-91-44, для допиту в 
якості підозрюваного та проведення інших слідчих та процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 42016000000000532.

Додатково інформуємо, що 10.03.2021 надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування відносно Радчука О. В.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Діулін Богдан Русланович, 16.06.1991 р.н., знятий 
з реєстрації за адресою: м. Київ, пр. Червонозоряний (Лобановсько-
го), 152-А, гуртожиток, у зв’язку із вибуттям до Луганської області,  
м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 19, кв. 9, відповідно до вимог  
ст. ст. 133-135, 297-5 КПК України викликається із захисником 
10.12.2021 на 10 год. до Офісу Генерального прокурора (м. Київ, вул. 
Борисоглібська, 18, каб. № 209) до прокурора ОГП Дубовик М. В.,  
097-780-91-44, для допиту в якості підозрюваного та проведення ін-
ших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42016000000000532.

Додатково інформуємо, що 10.03.2021 надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування відносно Діуліна Б. Р.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Кисіль Сергій Михайлович, 10.08.1982 р.н., зареє-
стрований за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 28/41 (гуртожиток), 
відповідно до вимог ст. ст. 133-135, 297-5 КПК України викликаєть-
ся із захисником 10.12.2021 на 12 год. до Офісу Генерального прокуро-
ра (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. № 209) до прокурора ОГП Ду-
бовик М. В., 097-780-91-44, для допиту в якості підозрюваного та прове-
дення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42016000000000532.

Додатково інформуємо, що 25.03.2021 надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування відносно Кисіля С.М.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Сизін Антон Олександрович, 02.08.1990 р.н., адре-
са місця реєстрації та останнє відоме місце проживання: м. Черкаси,  
вул. В’ячеслава Галви (попередня назва — Руднєва), буд. 39, кв. 117, 
відповідно до вимог ст. ст. 133-135, 297-5 КПК України викликається 
із захисником 10.12.2021 на 16 год. до Офісу Генерального прокурора  
(м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. № 209) до прокурора ОГП Дубо-
вик М. В., 097-780-91-44, для допиту в якості підозрюваного та проведен-
ня інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42016000000000532.

Додатково інформуємо, що 05.03.2021 надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування відносно Сизіна А. О.

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

Повістка про виклик обвинуваченого

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік 
Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олександрівни у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 
КК України, та Якімчука Олександра Володимировича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 
ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає об-
винуваченого Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 ро-
ку народження, останнє відоме зареєстроване місце проживання:  
м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, в судове засідання з розгляду 
кримінального провадження за його обвинуваченням у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2  
ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального 
судового провадження, яке відбудеться 06 грудня 2021 року о 14 год.  
00 хв. та 08 грудня 2021 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Слов’янського 
міськрайонного суду Донецької області, за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

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

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

Суддя Ольга ІЛЬЯШЕВИЧ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СЛІДЧОГО

Підозрювана Грабко Наталія Валеріївна, 14.02.1980 р.н., зареєстро-
вана за адресою: м. Луганськ, кв-л Шевченка, буд. 14, кв. 47, в порядку 
ст.ст. 133, 135 КПК України викликається на 10 год. 00 хв. 08.12.2021, 
09.12.2021 та 10.12.2021 до слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в До-
нецькій та Луганській областях Рязанцевої Аріни Ігорівни за адресою: 
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 21, для допиту як 
підозрюваної та проведення інших процесуальних дій у кримінально-
му провадженні № 22018130000000351 від 24.10.2018. Наслідки та по-
важні причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст.138-139 
КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СЛІДЧОГО

Підозрюваний Протасов Максим Олексійович, 21.02.1976 р.н., за-
реєстрований за адресою: Луганська область, Антрацитівський ра-
йон, с. Краснолуцький, вул. Ювілейна, буд. 19, в порядку ст.ст. 133, 
135 КПК України викликається на 10 год. 00 хв. 08.12.2021, 09.12.2021 
та 10.12.2021 до слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Лу-
ганській областях Назаренка Костянтина Дмитровича за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 21, для допиту як  
підозрюваного та проведення інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні №22019130000000091 від 11.05.2019. Наслідки та 
поважні причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст. 138-139 
КПК України.

Південно-східне міжобласне територіальне відділення Антимоно-
польного комітету України повідомляє, що на офіційному вебсайті Ан-
тимонопольного комітету України https://southeastmtv.amcu.gov.ua/
timeline?&type=posts&category_id=69 (субсайті   Відділення «До уваги 
суб’єктів господарювання») розміщено інформацію про прийняте роз-
порядження про початок розгляду справи щодо:

- ФОП Сутисського Дмитра Петровича (місцезнаходження: смт 
Кринички, вул. Шкільна, буд. 14, кв. 6, ідентифікаційний номер 
2642010512), ФОП Миронець Ярослави Андріївни (місцезнаходжен-
ня: смт Кринички, вул. Шкільна, буд. 14, кв. 6, ідентифікаційний но-
мер 2800122581), ФОП Сутисського Павла Дмитровича   (місцезнахо-
дження: смт. Кринички, вул. Шкільна, буд. 14, кв. 6, ідентифікаційний 
номер 3581800916), ФОП Високопоясної Марії Павлівни (місцезнахо-
дження: м. Кам’янське, вул. Харківська, буд. 71, кв. 10, ідентифікацій-
ний номер 1985918283) та ФОП Кальмус Інни Миколаївни (місцезна-
ходження: м. Кам’янське, вул. Матросова, буд. 33, кв. 5, ідентифікацій-
ний номер 2751111465).    

- ТОВ «БК «БIЛДIНГ БУД» (місцезнаходження: вул. Республіканська, 
41, м. Кам’янське, Дніпропетровська область, ідентифікаційний код 
юридичної особи 42795375) і ТОВ «БГ «АРТ-БУД» (місцезнаходження: 
пров. Цегельний, 25, м. Кам’янське, Дніпропетровська область, іденти-
фікаційний код юридичної особи 43404875)».

- ПП «Ентерра» (місцезнаходження: 49041, Дніпропетровська обл., 
місто Дніпро, Ж/М ТОПОЛЯ-3, будинок 20, корпус 2, квартира 60, іден-
тифікаційний код — 36442189).

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

підозрюваного Салєєва Віталія Федоровича

м. Сєвєродонецьк               02.12.2021

Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луган-
ської області від 01.12.2021 № 428/10132/21 надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування стосовно Салєєва Ві-
талія Федоровича, 18.07.1969 року народження, що зареєстрований 
та проживає за адресою: м. Луганськ, у кримінальному провадженні 
№ 22021130000000179 від 25.08.2021.

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з’явитися на 10 
год. 00 хв. 03.01.2022, 04.01.2022 та 05.01.2022 в Луганську обласну 
прокуратуру за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. 
Б. Ліщини, 27 до начальника відділу Луганської обласної прокурату-
ри Трофименко Поліни Валеріївни (каб. 102) для участі у допиті як під-
озрюваного у кримінальному провадженні № 22021130000000179 від 
25.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 110 КК України, проведенні інших слідчих та процесуаль-
них дій, вручення повідомлення про завершення досудового розсліду-
вання, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вру-
чення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслі-
дування. 

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

ОГОЛОШЕННЯ №5 
про проведення конкурсу з придбання квартир  
на вторинному ринку ГУНП в Київській області

Головне управління Національної поліції в Київській області прово-
дить конкурс з придбання квартир на вторинному ринку в Київській області  
(в населених пунктах, які розташовані на відстані до 15 км від меж міста Києва) 
для забезпечення житлом поліцейських та працівників ГУНП в Київській області.

Джерело фінансування конкурсу: кошти Державного бюджету України.
Предмет закупівлі: одна однокімнатна квартира (від 30 м2 до 44,34 м2).
Стан квартир, що пропонується до придбання, повинен бути придатний для 

проживання, будівельні роботи виконані згідно з нормами, стандартами і пра-
вилами.

Конкурсна документація та зміни до неї розміщуються на вебсайті mvs.gov.ua.
Конкурсна комісія працює за адресою: вул. Воздвиженська, буд. 2/1,  

каб. № 308, м. Київ, Україна, 04071, понеділок-четвер з 09.00 до 18.00, п’ятниця 
з 09.00 до 16.45, перерва з 13.00 до 13.45, інформація за тел. (044) 5277373.

Строк подання конкурсних пропозицій: до 15.00 09 грудня 2021 року.
Конкурс відбудеться: об 11.00 10 грудня 2021 року за адресою: вул. Володи-

мирська, буд. 15, актова зала, м. Київ.
Голова конкурсної комісії Павло ПАНФЬОРОВ

29.11.2021

Слов’янським міськрайонним судом  Донецької області (вул. Доброволь-
ського, 2, м. Слов’янськ, Донецька область, 84100) розглядається кримі-
нальне провадження відносно Вихристюка Дмитра Валерійовича, обвинува-
ченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, 
ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Обвинувачений: Вихристюк Дмитро Валерійович, останнє місце реєстра-
ції: вул. 40 років України, буд. 44, кв. 170, м. Горлівка, Донецька область, ви-
кликається на 07 грудня 2021 року на 11 год. 00 хв., 16 грудня 2021 року на 
09 год. 00 хв. та на 21 грудня 2021 року на 09 год. 00 хв. до суду для участі 
у розгляді справи по суті.

Суддя Сергій ПРОНІН

18 грудня 2021 року о 13-00 відбудуться збори інвесторів, 

потерпілих від діяльності ГІБК «ЕЛІТА-ЦЕНТР» 

за об’єктом по вул. Курнатовського, 7б. 

Збори відбудуться в готелі «Турист» на 20 поверсі, 20 офіс. 

(ст. метро «Лівобережна»).

Запрошуємо всіх інвесторів з об’єкту по вул. Курнатовського, 7б.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Медвідь Михайло Григорович, який проживає за 
адресою: м. Донецьк, вул. Арбатська, 35 викликається 08.12.2021, 
09.12.2021 та 10.12.2021 о 15 год. 00 хв.  до УСБУ в Чернігівській облас-
ті (м. Чернігів, вул. Шевченка, 28, каб.120, слідчий Шестопал Г. М., тел. 
(0462)67-62-08) для допиту як підозрюваного та участі в інших проце-
суальних діях у кримінальному провадженні № 42020000000000145.

Стаття 138 КПК України. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судово-
го рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 
стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці 
проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подоро-
жі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я 
у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасо-
во залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи ін-
ших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчас-
не одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно 
унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Відповідно до статті 139 КПК України у випадку неявки підозрюва-
ного без поважних причин або неповідомлення про причини свого не-
прибуття на виклик слідчого, на нього накладається грошове стягнен-
ня у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб. Також до підозрюваного може бути застосовано при-
від. 

Ухилення від явки на виклик слідчого (неприбуття на виклик без по-
важної причини більш як два рази) підозрюваним, який оголошений у 
міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимча-
сово окупованій території України, території держави, визнаної Верхо-
вною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розслідування чи спеціального судового 
провадження.

Повідомлення про відкриття спадщини 

Доводимо до відома всіх спадкоємців, що 17.10.2021 року відкри-
лась спадщина після померлої — Гаврильєвої Тамари Семенівни, 
02.08.1942 року народження. Якщо Ви бажаєте прийняти спадщину, 
просимо Вас до 17.04.2022 року звернутись особисто або надіслати за-
яву про прийняття спадщини до Мельник О. Г., приватного нотаріуса 
Запорізького міського нотаріального округу за адресою: 69035, Укра-
їна, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 68а, прим. 36. У ра-
зі неотримання від Вас відповіді по закінченню вищезазначеного термі-
ну, свідоцтво про право на спадщину буде видано іншим спадкоємцям, 
що прийняли спадщину.

У провадженні Галицького районного суду м. Львова у складі головуючо-
го судді Романюка В. Ф. знаходиться кримінальне провадження за обвинува-
ченням Саєнка Олександра Миколайовича 20 березня 1974 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
Кримінального кодексу України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призначено на 14.12.2021 
року о 16 год. 00 хв. у приміщенні Галицького районного суду м. Львова, за 
адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2.

Попереджаємо Саєнка Олександра Миколайовича, 20 березня 1974 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Харківська обл., Дергачівський 
р-н, смт Вільшани, пров. Скнаріна, буд. 5, проживаючого за адресою: м. Хар-
ків, просп. Тракторобудівників, буд. 100 А, кв. 80, що у випадку Вашої неявки 
у судове засідання на вищевказані дату та час, справу буде розглянуто у Ва-
шій відсутності на підставі наявних доказів у матеріалах справи.
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Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 5 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Соснівський районний суд м.Черкаси викликає в судове засідання 
як обвинуваченого Кирпу Валерія Григоровича, 17.10.1976 р.н., уро-
дженця м.Кремінна Луганської області, громадянина України, заре-
єстрованого за адресою: Луганська область, Красноріченське, вул.  
Б. Хмельницького, 30.

Судове засідання відбудеться 17 грудня 2021 року о 10:00 год. в 
приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 218.

Суддя Рябуха Ю.В.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Шпір Михайло Федорович, 16.08.1986 р.н., уродженець  

м. Чернівці Чернівецької області, останнє відоме місце проживання: с. Крихівці, 
вул. Роксолани, 16/1 Івано-Франківської територіальної громади Івано-Фран-
ківської області, на підставі ст.ст.134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 10.12.2021 на 10 год 00 хв до Івано- Франківського міського суду 
Івано-Франківської області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальд-
ська, буд. №11, 2 поверх, зал №17, для розгляду кримінального провадження 
про обвинувачення Шпіра Михайла Федоровича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч.І ст.161, ч.2 ст.463-1 КК України.

Суддя Олеся ЗЕЛЕНКО

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

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

Отрок Н.А. тел.: (098) 988-97-64, Шевченко Н.А. тел.: (096) 198-21-82.
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена 

на офіційному вебсайті Держрезерву України – www.rezerv.gov.ua.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
ДЗИГУНОВА Ю.Ю.

Громадянин України Дзигунов Юрій Юрійович, 22.11.1984 р.н., 
зареєстрований за адресою: вул. Самарця, 80, м. Олешки (Цюру-
пинськ), Херсонської області, паспорт серія МО № 909461, виданий 
30.01.2001, на підставі ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись в період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 08.12.2021, 
09.12.2021 та 10.12.2021 до слідчого відділу 2 управління (з дисло-
кацією у м. Maріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Лу-
ганській областях, Прудських Вадима Володимировича за адресою: 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд. 20, 
кабінет № 6, для вручення Вам письмового повідомлення про змі-
ну раніш повідомленої підозри та про нову підозру, допиту Вас як 
пі дозрюваного та проведення інших слідчих (процесуальних) дій за 
Вашою участю у кримінальному провадженні №22016230000000021, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2016 за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчо-
го без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК Украї-
ни, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ОГОЛОШЕННЯ
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Свідки мужності й героїзму
ДАЛЕКЕ-БЛИЗЬКЕ. Експертиза підтвердила автентичність 
нагород за подвиги під час Другої світової війни воїнів 
Оршанецького гвардійського полку

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

У музеї Головного центру 
підготовки особового 

складу Державної прикор-
донної служби України іме-
ні генерал-майора Ігоря Мо-
мота в Оршанці під Черка-
сами зберігають нагороди, 
які належали колишньому 
360-му гвардійському ар-
тилерійському Оршанець-
кому полку, нині — військо-
вій частині 9930. Це найви-
щі відзнаки, які символізу-
ють масштабні ратні подви-
ги, що вплинули на хід істо-
рії. Ця цілісна добірка на-
город славного військового 
підрозділу має невелику ти-
ражність. 

Як свідчать документи, 
орденом Олександра Не-
вського полк нагороджено 15 
вересня 1944 року за зразко-
ве виконання завдань коман-
дування у боях з німецькими 
загарбниками, за заволодін-
ня польським містом Остро-
ленка та фортецею і прояв-
лену доблесть та мужність. 
Орденом Михайла Кутузо-
ва ІІІ ступеня — 19 лютого 
1945 року за зразкове вико-
нання завдань командуван-
ня у боях з німецькими за-
гарбниками під час прориву 
оборони німців південніше 
від Варшави й виявлену при 
цьому доблесть та мужність. 
Орденом Олександра Суво-
рова ІІІ ступеня — 28 трав-
ня 1945 року за зразкове ви-
конання завдань команду-
вання в боях під час прориву 
оборони німців й наступу на 
Берлін і проявлену доблесть 
та мужність.

Оскільки ці нагороди — 
визнання славних подвигів 
артилеристів, свідчення їх-
ньої мужності та героїзму, 
виникла думка передати їх 
у державні музейні фонди, 
аби з ними могли ознайоми-
тися якомога більше відвід-
увачів. Однак перед тим як 
передавати реліквії до ін-
ших музейних установ, ви-
рішили перевірити їхню ав-
тентичність. Ось так і потра-

пили ордени та нагородні до-
кументи до Черкаського на-
уково-дослідного експерт-
но-криміналістичного цен-
тру МВС України. Тут їх до-
сліджував експерт-мисте-
цтвознавець Черкаського 
НДЕКЦ МВС Ігор Солодов-
ников. 

Як розповів експерт, щоб  
упевнитися в автентичнос-
ті, він з’ясував, яким спосо-
бом їх виготовлено. Брав на-
віть пробу металу, хоч мис-
тецтвознавча експертиза й 
не передбачає такого дослі-
дження. Встановив, що це 
925 проба срібла, й це від-
повідає оригінальному ви-
конанню. Але більший ак-
цент зробив на досліджен-
ні способу виготовлення — 
такі нагороди випускали то-
ді методом штампування у 
промислових умовах вироб-
ництва. Спеціальні матриці, 
які застосовували, залиша-
ли на металі певні сліди (бо-
розни, траси). Їх майже не-
можливо підробити. За до-
помогою збільшувального 
приладу вдалося їх побачи-
ти й підтвердити, що наго-
роди справжні. Відіграє ве-
лику роль і метод пайки — 
гвинтовий штифт припаяно 
до основи. Коли підробля-
ють такі речі, з такою пай-
кою — сріблом по сріблу — 
виникають проблеми. 

Ще один із методів пе-
ревірити автентичність — 
встановити спосіб нанесен-
ня клейма. Тут застосовува-
ли штампування. А ще май-
стер вручну вирізає серій-
ний номер ордена — можна 
навіть знайти певні ознаки 
його почерку. Ордени виго-
товляли партіями, тож екс-
перт визначив тип та різно-
вид нагороди, звіривши з лі-
тературою в каталогах. Зві-
рився із думкою ще одно-
го фахівця в Черкасах, який 
теж підтвердив автентич-
ність нагород.

До речі, співпраця екс-
пертів з Головним центром 
підготовки особового скла-
ду Державної прикордон-
ної служби України імені ге-

нерал-майора Ігоря Момо-
та триває роками. Багато ці-
кавого зроблено спільними 
зусиллями для збережен-
ня пам’яті загиблих прикор-
донників у період Другої сві-
тової війни, проведено до-
слідження солдатських ме-
дальйонів та розшукано ро-
дичів загиблих героїв, попо-
внюють експозицію музею 
новими знахідками, триває 
наполеглива робота з дослі-
дження історії.

А доки тривали дослі-
дження експертів, у вій-
ськовій частині засумніва-
лися: чи варто, мовляв, пе-
редавати нагороди до іншо-
го музею. Адже зберігають 
їх в Оршанці, який відвід-
ує багато дослідників історії 
Другої світової війни, ніс-
кільки не гірше, ніж у сто-
личних музеях. Умови для 
зберігання експонатів тут 
відповідають чинним нор-
мативам, охорона — теж. Та 
й, на думку Ігоря Солодов-
никова, краще залишити їх 
у військовій частині, адже 

надійніше їх зберігати са-
ме тут.

Як свідчить практика, ни-
ні нерідко експерти виявля-
ють підробки. Ось і в Чер-
каському НДЕКЦ МВС під 
час досліджень виявлено чи-
мало підробок, зокрема ор-
дена Червоного прапора, ін-
ших нагород. Нині ця тема 
актуальна, адже вартість 
таких раритетних речей до-
сить висока й дехто бачить у 
цьому можливість незакон-
ного заробітку. 

Центр може надавати до-
відку про автентичність та-
ких речей. Із такою потре-
бою іноді звертаються й гро-
мадяни. Але найчастіше 
на дослідження потрапля-
ють предмети фалеристики 
від спецслужб, які вилуча-
ють ордени і медалі під час 
спроб перевезення контра-
банди. Близько третини мис-
тецтвознавчих досліджень 
— саме предмети фалерис-
тики й нумізматики, які на-
магалися різними способами 
вивезти за кордон. 
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Навіть потримавши в руках такі нагороди, відчуваєш 
чимало емоцій, багато над чим замислюєшся з огляду  
на ментальну й історичну їхню цінність, вважає  
експерт-мистецтвознавець Черкаського НДЕКЦ МВС  
Ігор Солодовников

ПЕРЕМОГА. Лазерна артін-
сталяція на базі димарів заво-
ду, який не працює, у місті Дні-
про перемогла у престижному 
міжнародному конкурсі світ-
лового дизайну LIT Awards. 
Про це повідомляє пресслуж-
ба Дніпровської міської ради.

«Артінсталяція Dnipro Light 
Flowers перемогла у щоріч-
ному конкурсі LIT Awards — 
глобальній премії інновацій-
них проєктів у галузі світлово-
го дизайну. 

Лазерна інсталяція об’єднує 
п’ять труб на заводі ім. К. Ліб-
кнехта, який не працює», — 
йдеться у повідомленні. 

ФОТОФАКТ
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