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Чи знає молодь, чим живе країна
ОРІЄНТИР ДЛЯ ДІЙ. Є те, що насторожує в поглядах цього покоління й потребує особливої 
уваги держави              

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Ми живемо в епоху склад-
них змін. Відбувають-

ся важливі події, які коригу-
ють вектори розвитку Укра-

їни. Через певний період ни-
нішнє молоде покоління, ста-
ючи виборцями чи управлін-
цями, впливатиме на подаль-
шу долю нашої держави. І все 
залежатиме від цінностей, 
які вони сповідуватимуть. То 

хто вони, завтрашні будівни-
чі держави? 

Нині формуються соціаль-
но-політичні погляди молоді. 
І тенденції, на які варто звер-
нути увагу, оприлюднили ав-
тори соціологічного досліджен-

ня «Покоління молодих укра-
їнців: життєві пріоритети, по-
літична активність і соціальна 
пам’ять». 

Українці віком 14—18 років, 
які живуть на всій території 
країни (крім Криму, міста Се-

вастополя й тимчасово непід-
контрольних територій на схо-
ді держави), розповіли соціоло-
гам та історикам, чим живуть, 
які настрої панують у їх-
ньому середовищі, яким 
бачать своє майбутнє. 

Міністр соціальної політики про те, що подати заяву  
на призначення субсидії можна в будь-який період року,  
і не варто зволікати з цим 

Спільне розуміння 
консолідує лідерів

ДИПЛОМАТІЯ. Бізнес-форум, присвячений інвестиційним 
можливостям України, відкрив у Лондоні міністр закордонних 
справ Дмитро Кулеба. У зібранні взяли участь провідні інвестицій-
ні банкіри, менеджери інвестиційних фондів, міжнародні радники, 
аналітики та інвестори Великої Британії та України. Міністр запро-
сив британський бізнес інвестувати у пріоритетні галузі україн-
ської економіки: ІТ, фінанси, аграрний сектор, інфраструктуру, ту-
ризм. Він закликав ділові кола Великої Британії до активної учас-
ті у приватизації державних підприємств.

«Рішення британського уряду збільшити розмір підтримки на-
шої держави до 3,5 мільярда фунтів стерлінгів демонструє висо-
кий рівень довіри між країнами на політичному рівні та між бізне-
сом», — цитує пресслужба МЗС слова Дмитра Кулеби. 

На своїй сторінці у фейсбуці він підтвердив одностайну дво-
партійну підтримку України з боку політичних кіл Об’єднаного Ко-
ролівства. Таких відносин, переконаний вітчизняний урядовець, 
вдалося досягти через спільне бачення обома країнами націо-
нальних інтересів і світових викликів.

МАРИНА ЛАЗЕБНА: 

ЦИФРА ДНЯ

300 млн грн 
перераховано для виплати зарплат 

гірникам держшахт. Це друга частина 
коштів від додатково спрямованого  

1 млрд грн для таких виплат

«Якщо людина 
звертається, а зараз 

опалювальний сезон, то 
субсидію призначають із 
початку опалювального 

сезону. Тобто заднім 
числом».

Перший крок  
до накопичувальної 
пенсійної системи

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд започаткував 
експериментальний проєкт — програму додаткового 
соціального захисту працівників підприємств, що 
підпадають під велику приватизацію 

2

4  5 
ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Проблему реєстраційного 
рейдерства в Україні  
досі не усунуто, але 
подолати її можна, 
запевняє BRDO

ОБЕРЕЖНО: КРИМІНАЛ!

Приватизація чи збереження 
державного статусу? 
Майбутнє Харківського 
авіаційного заводу бачать  
по-різному

ЦИТАТА ДНЯ
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ДОКУМЕНТИ

Постанова КМУ «Про внесення 
змін до постанов Кабінету 
Міністрів України від 17 лютого 
2021 р. № 132 і від 9 березня  
2021 р. № 339»
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

документи

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

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 листопада 2021 р. № 1506-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану  
державного підприємства «Морський  

торговельний порт «Южний» на 2022 рік
Затвердити фінансовий план державного підприємства «Морський торговельний 

порт «Южний» на 2022 рік, що додається до оригіналу. 
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 листопада 2021 р. № 1527-р 
Київ

Про внесення змін до складу правління 
Пенсійного фонду України

Внести до складу правління Пенсійного фонду України, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 802 «Деякі питання правлін-
ня Пенсійного фонду України» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 88, ст. 2688;  
2021 р., № 27, ст. 1450), такі зміни:

ввести до складу правління Буніну Світлану Сергіївну — виконавчого директо-
ра Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості 
України (за згодою) та Симоненка Володимира Євгеновича — голову Української Фе-
дерації роботодавців охорони здоров’я (за згодою);

вивести із складу правління Біленького Сергія Леонідовича та Гостєву Наталію Ві-
кторівну.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 грудня 2021 р. № 1528-р 
Київ

Про розподіл у 2021 році субвенції  
з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо підтримки  
територій, що зазнали негативного впливу 

внаслідок збройного конфлікту  
на сході України

1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійсни-
ти розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здій-
снення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 
збройного конфлікту на сході України, згідно з додатком. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД 
СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО  

У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО  
ПРОВАДЖЕННЯ

Обвинувачений Дудченко Євген Геннадійович, 
07.06.1985 року народження, останнє відоме міс-
це провадження: Херсон, вул. Перекопська, 163,  
кв. 65 відповідно до абз. 5 ч. З ст. 323 КПК Украї-
ни повідомляється про те, що 15.04.2019 року  
Херсонським міським судом Херсонської області по 
кримінальному провадженню №12018230020001005 
за обвинуваченням Дудченко Євгена Геннадійовича за  
ст. 115 ч. 2 п. 6, 187 ч. 4, 289 ч. З КК України по-
становлено ухвала про здійснення розгляду справи 
за відсутності обвинуваченого (inabsentia) у порядку 
спеціального судового провадження.

Також Дудченко Є .Г. повідомляється про те, що 
йому необхідно 20.12.2021 року о 14:00 год. у каб. 
208 до Херсонського міського суду Херсонської об-
ласті за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 
для участі у розгляді кримінального провадження 
№766/8832/19 за ст. 115 ч. 2 п. 6,187 ч. 4, 289 ч. З КК 
України у якості обвинуваченого.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному 
сайті Херсонського міського суду Херсонської облас-
ті ksm.ks.court.gov.ua

Суддя Корольчук Н. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Громадянин Дубілет Олександр Валерійович 25.10.1962 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 14 грудня 2021 року о 10 год. 00 хв., до Національного антикорупційного 
бюро України за адресою:  м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, кабінет № 437, тел. +380443644299, для прове-
дення допиту в якості підозрюваного, у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017 
при здійсненні спеціального досудового розслідування.

Відповідно до статті 138 КПК України поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затриман-
ня, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону 
або судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші по-
дібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, 
подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або ва-
гітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи 
інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Згідно з статтею 139 КПК України якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний від-
повідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому 
цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик 
або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про при-
чини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожит-
кового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 
2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого суд-
ді, суду. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка 
може бути застосовано привід. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, вста-
новлену законом. 

Детектив Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів
Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України В. Дмитрієнко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
Підозрюваний Злобін Ерік В’ячеславович, 

14.07.1964 року народження, уродженець м. Воро-
ніжа, РФ, громадянин України, який проживає за 
адресою: АР Крим, м. Феодосія, вул. Сімферополь-
ське шосе, буд. 41, кв. 113, на підставі ст. ст. 297-5, 
133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
14.12.2021, 17.12.2021, 20.12.2021 у період часу 
з 09.00 до 18.00 годин до слідчого другого слідчо-
го відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територі-
ального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Мелітополі, Манжари Олек-
сандра Володимировича, за адресою: Запорізька об-
ласть,  м. Мелітополь, вул. Індустріальна, 89, кабі-
нет № 407 для проведення за Вашою участю слідчих 
та процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 62021080020000131 від 02.07.2021 за ч. 1 ст. 111, 
ч. 1 ст. 408 КК України — вручення Вам повідомлен-
ня про підозру, допиту в якості підозрюваного, за-
кінчення досудового розслідування та відкриття ма-
теріалів кримінального провадження, вручення об-
винувального акту з додатками відповідно до вимог  
ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 листопада 2021 р. № 1582-р 
Київ

Про затвердження плану заходів  
щодо запобігання зловживанню надмірним 

впливом особами, які мають значну 
економічну та політичну вагу  

в суспільному житті (олігархами)
1. Затвердити план заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом 

особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігар-
хами), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подавати що-
кварталу до 10 числа наступного місяця Кабінету Міністрів України інформацію про 
стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.
 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

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

СПРАВА «ФЕЩЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF FESHCHENKO v. UKRAINE)

(заява № 75394/13)

Стислий виклад рішення від 14 жовтня 2021 року
У зв’язку із зникненням дочки у квітні 2010 року заявник звернувся до міліції із 

відповідною заявою. 30 квітня 2010 року Деснянське районне управління ГУ МВС 

єВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

України у місті Києві (далі — районне управління міліції) винесло постанову про від-
мову у порушенні кримінальної справи у зв’язку з відсутністю складу злочину. Вказа-
на постанова у травні 2011 року була скасована прокуратурою міста Києва у зв’язку 
із необґрунтованістю. 

Наступного місяця районне управління міліції порушило кримінальну справу у 
зв’язку із зникненням дочки заявника за фактом незаконного позбавлення волі або 
викрадення людини. Враховуючи той факт, що одночасно із зникненням дочки у за-
явника із дому зникли всі грошові кошти, заявник вважав, що дочку міг викрасти і, 
можливо, вбити її колишній хлопець з метою привласнення цих коштів і просив пе-
рекваліфікувати злочин з викрадення на умисне вбивство. 

Починаючи з вересня 2011 року, в тому числі і за заявою заявника, неодноразо-
во проводилися перевірки щодо неналежного розслідування кримінальної справи та 
щодо встановлення та притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних 
у неналежному розслідуванні. Міністерство внутрішніх справ України та прокурори 
різних рівнів у відповідь на скарги заявника повідомляли, що розслідування справи 
було неналежним, а щодо працівників, у провадженні яких перебувала справа, було 
порушено дисциплінарні провадження, а також повідомляли про надання вказівок 
щодо проведення подальших слідчих дій. 

У листопаді 2020 року територіальний підрозділ прокуратури міста Києва в черго-
ве повідомив заявника, що було вивчено матеріали кримінальної справи та встанов-
лено неналежність розслідування, а також надано вказівки стосовно проведення по-
дальших слідчих дій. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за статтями 2, 6 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі — Конвенція) на непроведення ефективного розслідування зникнен-
ня його дочки. Європейський суд вирішив розглянути скаргу заявника за статтею 
2 Конвенції. 

Розглянувши скаргу заявника, Європейський суд зазначив, що повноцінне розслі-
дування зникнення дочки заявника розпочалося із запізненням, більш ніж через рік 
після зникнення. Ця значна і невиправдана затримка не була компенсована вжиттям 
комплексних слідчих дій у подальший період. Крім того, органи державної влади не 
перевірили версію заявника про вбивство дочки. У відповідь заявник отримував ли-
ше підтвердження факту, що розслідування було неналежним, і загальні запевнен-
ня про вжиття у подальшому ефективних заходів. Протягом наступних років розслі-
дування продовжувало проводитися неефективно і цей факт неодноразово визнава-
ли органи державної влади.

Враховуючи всі наявні матеріали, Європейський суд встановив, що національні 
органи влади не виконали своїх зобов’язань про вжиття всебічних і своєчасних захо-
дів для розшуку та розслідування підозрілого зникнення дочки заявника та констату-
вав порушення статті 2 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено процесуальний аспект статті 2 Конвенції;
3. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику такі 

суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за кур-
сом на день здійснення платежу:

(i) 6 000 (шість тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нара-
ховуватися, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 800 (вісімсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нарахо-
вуватися заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат, ця сума має бути 
сплачена на банківський рахунок пана М. Тарахкала; 

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах європейського суду з прав людини

ОГОЛОШЕННЯ № 5
про результати проведення відбору пропозицій з придбання житла на вторинному ринку Державною установою  

«Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України»
Розкриття пропозицій (повторно) відбулося об 11 год. 30 хв. 18.11.2021 за адресою: вул. Святошинська, 27, м. Київ, 03115, 

Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України», зал нарад. 
Визначено переможців за наступними лотами:
- лот 2 — фізичну особу Щербаня Павла Павловича (3 двокімнатні квартири у м. Києві на вул. Гродненській, 14, вартість: 

28 700,00 грн за м2);
- лот 3 — фізичну особу Черненко Ольгу Василівну (2 трикімнатні квартири у м. Києві на вул. Академіка Заболотного,  

148-В, вартість: 28 700,00 грн за м2).
За результатами проведення конкурсу з придбання житла на вторинному ринку (розкриття 20.10.2021 об 11:00 та 18.11.2021 

об 11:30) Державною установою «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України» придбано квартири:
2 — однокімнатні в м. Києві загальною площею 86,3 м2 на загальну суму 2 476 810,00 грн;
3 — двокімнатні в м. Києві загальною площею 190,2 м2 на загальну суму 5 458 740,00 грн;
2 — трикімнатні в м. Києві загальною площею 185,9 м2 на загальну суму 5 335 330,00 грн;
1 — трикімнатну в м. Бориспіль Київської обл. загальною площею 95,4 м2 на загальну суму 1 824 811,20 грн;
1 — двокімнатну в м. Луцьку Волинської області загальною площею 69,6 м2 на загальну суму 1 405 920,00 грн.

Голова конкурсної комісії Сергій ФИЛЕНКО

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської 
області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває кримі-
нальне провадження № 2201800000000072 (номер прова-
дження 1-кп/569/1205/20, справа № 263/6699/20) про обви-
нувачення Пономаренка Олега Вікторовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 cт. 258-3 
КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області 
Наумов Сергій Валентинович викликає обвинуваченого По-
номаренка Олега Вікторовича, 11.12.1968р.н., громадянина 
України, уродженця м. Донецьк, Донецького області, остан-
нє місце реєстрації: Донецька область, м. Донецьк, вул. Со-
фійська, буд. 1А у судове засідання на 24 грудня 2021 року 
11 год. 00 хв.; 28 грудня 2021 роки на 11 год. 00 хв., 29 груд-
ня 2021 року на 11 год. 00 хв.

Судові засідання призначені та відбудуться в приміщенні 
Рівненського міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) в залі 
судових засідань № 16.

Південним міжобласним територіальним 

відділенням Антимонопольного  

комітету України, 

у зв’язку із неможливістю вручення  

рішення від 16.11.2021 № 65/62-р/к  

відносно ТОВ «МАКАДАМІЯ ГРУП» 

(вул. Нижній Вал, буд. 51, м. Київ, 02000, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

— 36435056) за місцезнаходженням, 

вказане рішення розміщено  

на офіційному вебсайті 

АМКУ (http://amcu.gov.ua).

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове 
засідання, в якості обвинуваченого, Фесенко Руслана Ана-
толійовича, 15.04.1973 року народження, уродженця м. Са-
мара, Російська Федерація, українця, громадянина України, 
зареєстрованого за адресою: Золотоніський р-н, с. Благо-
датне, вул. Визволення, 8, фактично проживаючого в м. До-
нецьк, вул. Шевченко, 26.

Судове засідання відбудеться 10 січня 2022 року о 15 год. 
00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гого-
ля, 316, каб. 237.

Суддя Кончина О. І.

Оголошення щодо продажу основних засобів 
АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» оголошує про початок з 22 груд-
ня 2021 року безпосереднього продажу юридичним та фізичним осо-
бам майна Банку, а саме: комп’ютерної техніки, банківського облад-
нання, офісних меблів та інше.

Ознайомитись з переліком майна можна на сайті АТ «КБ «ЗЕ-
МЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» https://www.zemcap.com, на сайті ФГВФО 
https://www.fg.gov.ua/articles/50800-ogoloshennya-pro-provedennya-
bezposerednogo-prodazhu--osnovnih-zasobiv-at-kb-zemelniy-kapital-.
html та за адресами: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 15; м. Київ, 
вул. Ольгинська, буд. 3.

Судове засідання в порядку спеціального судового про-
вадження по кримінальному провадженню відносно Полто-
рацької І. І., яка обвинувачується у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 110,  ч. 1 ст. 258-3 КК України від-
будеться о 09:30 год. 21 грудня 2021 р. в приміщенні суду за 
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, зал 208.

До суду в якості обвинуваченої на 09:30 год. 21 грудня 
2021 року викликається Полторацька Ірина Іванівна. 

Суддя  Троценко Т. А.

Після смерті Бурачук Віри 
Гнатівни, 19.09.1953 р.н., 

яка померла 13.11.2021 p., 
відкрилася спадкова 
справа. Спадкоємцям  
необхідно звернутися  

до приватного нотаріуса 
Уманського райнотокругу 

Черкаської обл. Камуз Ю. В.

2. Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій забезпечи-
ти погодження розподілу субвенції, передбаченого цим розпорядженням, з Коміте-
том Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 2 грудня 2021 р. № 1528-р

РОЗПОДІЛ 
у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 
збройного конфлікту на сході України

Код бюджету Найменування місцевого бюджету  
адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції,  
тис. гривень

Донецька область

05541000000 Бюджет Слов’янської міської  
територіальної громади 10 500

Київська область

10521000000 Бюджет Томашівської сільської  
територіальної громади 1 182,3

Усього 11 682,3
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оголошення

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Завдовєєв Сергій Сергійович, 01.08.1982 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Ма-

кіївка, мікрорайон Сонячний, 18/37, проживаючий за адресою: м. Донецьк, пр-т Дзержинського, 70/13, 
відповідно до вимог ст.ст. 113, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 14.12.2021 о 10 год. 00 хв., 
15.12.2021 о 10 год. 00 хв.  та 16.12.2021 о 10 год. 00 хв. до Офісу Генерального прокурора за адресою: 
м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1406Б, ном. тел. (044) 288-96-08 для проведення Вашого допиту як 
підозрюваного у межах кримінального провадження № 42021000000001656 за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Жебін Володимир Іванович, 18.03.1974 р.н., зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Виноград-
на, 7 відповідно до вимог ст.ст. 113, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 14.12.2021 об 11 год. 
00 хв., 15.12.2021 об 11 год. 00 хв. та 16.12.2021 об 11 год. 00 хв. до Офісу Генерального прокурора за 
адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1406Б, ном. тел. (044) 288-96-08 для проведення Вашого 
допиту як підозрюваного у межах кримінального провадження № 42021000000001656 за ознаками кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 438 КК України.

Каминін Валерій Вікторович, 03.05.1975 р.н., зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. 230-ї Стрі-
лецької Дивізії, 36/36 відповідно до вимог ст.ст. 113, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
14.12.2021 о 09 год. 00 хв., 15.12.2021 о 09 год. 00 хв. та 16.12.2021 о 09 год. 00 хв. до Офісу Генерально-
го прокурора за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1406Б, ном. тел. (044) 288-96-08 для прове-
дення Вашого допиту як підозрюваного у межах кримінального провадження № 42021000000001656 за 
ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, тримання під вартою або 

відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішен-
ня; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі то-
що; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю 
за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи ін-
ших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юри-

дичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку 
викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її 
змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого непри-
буття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового міні-
муму для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмі-
рів прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свід-
ка може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбут-

тя на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений 
у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, 
території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора В. Олініченко

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Олінічен-

ко В. І. відповідно до ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК 

України у кримінальному провадженні № 42021000000001656 

від 09.08.2021 повідомляє громадян України: 

Жебіна Володимира Івановича, 18.03.1974 р.н., який зареє-

стрований та проживаючий за адресою: м. Донецьк, вул. Вино-

градна, 7, про те, що він підозрюється в участі у терористичній 

організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та у жорстокому пово-

дженні з цивільним населенням, тобто у вчиненні криміналь-

ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

Каминіна Валерія Вікторовича, 03.05.1975 р.н., який зареє-

стрований за адресою: м. Донецьк, вул. 230-ї Стрілецької Диві-

зії, 36/36 про те, що він підозрюється в участі у терористичній 

організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та у жорстокому пово-

дженні з цивільним населенням, вчиненого групою осіб, тобто 

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 

ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Завдовєєва Сергія Сергійовича, 01.08.1982 р.н., який зареє-

стрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, мікрора-

йон Сонячний, 18/37 та проживаючий за адресою: м. Донецьк, 

пр-т Дзержинського, 70/13 про те, що він підозрюється у жор-

стокому поводженні з цивільним населенням, тобто у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 1 

ст. 438 КК України.

Повний текст повідомлень про підозру Жебіну В. І., Каминіну  

В. В. та Завдовєєву С. С. розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Ге-

нерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомос-

ті про здійснення спеціального досудового розслідування» за по-

силанням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povistki-pro-viklik.  

Оголошення № 5 
про проведення конкурсу з придбання житла  

на умовах пайової участі та/або на вторинному ринку 
для  військовослужбовців Національної гвардії України

1. Замовник:
1.1. Найменування: Головне управління Національної гвардії України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08803498.
1.3. Місцезнаходження:
Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А
1.4. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок 

з учасниками:
Пастернак Оксана Любомирівна (тел. (044) 249-27-23).
1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство внутрішніх справ 

України.
2. Джерело фінансування конкурсу: кошти державного бюджету 

України.
3. Адреса вебсайту, на якому замовником розміщується інформація 

про закупівлю: mvs.gov.ua. 
4. Інформація про предмет конкурсу:
4.1. Найменування предмета закупівлі: придбання житла на умовах 

пайової участі та/або на вторинному ринку для військовослужбовців На-
ціональної гвардії України.

4.2. Опис предмета конкурсу:
 до двох квартир у м. Києві та/або населених пунктах Бучанського та/

або Фастівського та/або Вишгородського районів Київської області роз-
ташованих на відстані до 15 км від м. Києва.

До розгляду приймаються пропозиції на придбання квартир у жит-
лових будинках, які знаходяться в населених пунктах, розташованих 
на відстані до 15 км від обласного центру. Відстань від обласного цен-
тру до населеного пункту, в якому пропонується житло — це найкорот-
ша відстань від дорожнього знака «Кінець населеного пункту» (облас-
ний центр) до дорожнього знака «Початок населеного пункту» (населе-
ний пункт, в якому пропонується житло) по автомобільних дорогах з ас-
фальтобетонним покриттям.

4.3. Термін передачі квартир: до  29 грудня 2021 року.
5. Подання конкурсних пропозицій:
5.1. Місце: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А, каб.  

№ 705-Б, управління розквартирування і капітального будівництва де-
партаменту логістики Головного управління Національної гвардії Укра-
їни.

5.2. Строк: до 20 грудня 2021 року.
5.3. Час: до 10:00 год.
6. Розкриття конкурсних пропозицій:
6.1. Місце: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А.
6.2. Дата: 20 грудня 2021 року.
6.3. Час: об 11:00 год.
7. Додаткова інформація: обсяги закупівлі можуть бути змінені з ура-

хуванням фактичного фінансування видатків Замовника.

Голова конкурсної комісії Руслан ДЗЮБА

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Сичов Руслан Олександро-
вич, 20.09.1980 р.н., зареєстрований за адре-
сою: Луганська обл., м. Кадіївка (м. Стаханов),                                     
вул. Пономарчука, буд. 21, в порядку ст.ст. 133, 135 
КПК України викликається на 10 год. 04.01.2022, 
05.01.2022 та 06.01.2022 до СВ 3 управління ГУ СБУ в 
Донецькій та Луганській областях (тел. 0645268110) 
за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. 
Федоренка, 21, для допиту як підозрюваного та про-
ведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 22020130000000266 від 01.10.2020. 
Наслідки та поважні причини неприбуття особи на 
виклик визначені ст.ст.138-139 КПК України.

     Слідчий Євгеній ЯБЛОНСЬКИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Голубович Михайло Васильович, 
21.11.1943 року народження, зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Ти-
това, буд. 11, кв.8, в порядку ст.ст. 133, 135 КПК 
України викликається на 10 год. 00 хв. 14.12.2021, 
15.12.2021 та 16.12.2021 до СВ 3 управління ГУ СБУ в 
Донецькій та Луганській областях (тел. 0991985961) 
за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. 
Федоренка, 21, для допиту як підозрюваного та про-
ведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 22020130000000177 від 16.06.2020. 
Наслідки та поважні причини неприбуття особи на 
виклик визначені ст.ст.138-139 КПК України.

Слідчий Сергій ЯРУШКЕВИЧ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Бурлаков Олексій Ігорович, 
07.05.1988  р.н., зареєстрований за адресою: Луган-
ська обл., м. Луганськ, вул. Сєвєродонецька, буд. 30, 
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України ви-
кликається на 09 год. 00 хв.  13.12.2021, 14.12.2021, 
15.12.2021 до слідчого СВ 3 управління ГУ СБ Украї-
ни в Донецькій та Луганській областях Шепотько Ма-
рини Андріївни (тел. 0990144438) за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 21, 
для допиту як підозрюваного та проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні 
22021130000000085 від 14.04.2021. Наслідки та по-
важні причини неприбуття особи на виклик визначе-
ні ст. ст. 138-139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Миронюк Андрій Анатолійович, 
01.10.1965 р.н., зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, місто Краснодон (наразі — місто Со-
рокине), вул. 50 років Жовтня, б. 34, в порядку ст.ст. 
133, 135 КПК України викликається на 10 год. 00 хв. 
14.12.2021, 15.12.2021 та 16.12.2021 до старшого 
слідчого слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в До-
нецькій та Луганській областях Громова М. О. (тел. 
0645233164) за адресою: Луганська обл., м. Сєвє-
родонецьк, вул. Федоренка, 21, для вручення пові-
домлення про зміну раніше повідомленої підозри 
та допиту як підозрюваного та проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№  22019130000000228 від 02.12.2019. Наслідки та 
поважні причини неприбуття особи на виклик визна-
чені ст.ст.138-139 КПК України.

ВІДОМОСТІ ЩОДО ПІДОЗРЮВАНОГО 
стосовно якого  слідчим суддею 

постановлено ухвалу про здійснення 
спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськра-
йонного суду Запорізької області від 03.12.2021 (справа 
№937/11607/21) надано дозвіл на здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні №62021080020000132 від 02.07.2021 за підо-
зрою Лук’яненка Віктора Григоровича, 21.06.1967 року 
народження, який зареєстрований за адресою: АР Крим, 
Кіровський район, с. Ярке Поле, вул. Леніна, буд. 25, кв. 
13, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Крім того у відповідності до ст. 133, 135 КПК Украї-
ни Лук’яненко Віктор Григорович, 21.06.1967 року наро-
дження, викликається 13.12.21, 15.12.21, 17.12.21 року 
у період часу з 09.00 до 18.00 годин до старшого слід-
чого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запо-
ріжжі) Територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Савар-
ця Андрія Володимировича до Територіального управ-
ління Державного бюро розслідувань, розташовано-
го у місті Мелітополі, за адресою: Запорізька область,  
м. Мелітополь, вул. Індустріальна, 89, кабінет № 409 для 
проведення слідчих дій у кримінальному проваджен-
ні №62021080020000132 від 02.07.2021 за ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 408 КК України, а саме вручення повідомлення 
про підозру, допиту як підозрюваного, закінчення досу-
дового розслідування, відкриття матеріалів криміналь-
ного провадження, вручення обвинувального акта з до-
датками відповідно до вимог ст.ст. 46, 47, 54, 278, 290, 
291 КПК України.

Попередження

Внаслідок недотримання Правил охорони елек-

тричних мереж та здійснення крадіжок обладнан-

ня на повітряних лініях електропередач (Харківської, 

Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Луган-

ської областей) збільшується кількість вимкнень ПЛ, 

що призводить до тяжких наслідків: знеструмлен-

ня населених пунктів, перебоїв в енергозабезпечен-

ні систем водо та теплопостачання, загибелі людей.

Всім бажаючим заробити на людській біді нага-

дуємо, що зловмисникам, які вчинили Крадіжку ме-

талевих частин (кутників) з опор ПЛ, згідно з ст.185 

Кримінального кодексу України загрожує від 2 до 8 

років позбавлення волі, а в разі, якщо подібні дії при-

звели до загибелі людини — до 15 років в’язниці.

В наш час псування об’єктів енергетики може бути 

прирівняне до диверсії. Згідно з ст. 113 Криміналь-

ного кодексу України за вчинення диверсії загрожує 

термін від 10 до 15 років позбавлення волі з конфіс-

кацією майна або без нього.

По всіх питаннях звертайтесь за номером. 

073-411-54-62 057-730-22-30

НЕК «Укренерго» 01032, м. Київ, вул. Петлюри, 25

Обвинувачений Желіба Микола Миколайович, 
25.06.1986 р.н., зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, м. Новоазовськ, вул. Леніна, 12, фак-
тично проживає: Донецька область, м. Новоазовськ, 
вул. Кірова, 147а, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається в судове засідання в порядку спе-
ціального судового провадження, яке відбудеться 
14.12.2021 року о 09-00 год., 23.12.2021 року о 13-00 
год. до Якимівського районного суду Запорізької об-
ласті (Запорізька область, смт Якимівка, вул. Пушкі-
на, 25 тел.(06131)6-11-80) для участі в судовому за-
сіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбаченні ст. 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 
КПК України. 

Суддя Нестеренко Т. В.

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів (майна)
АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

Номер лота G21N020996
Найменування активу/стислий 
опис активу

Основні засоби  
у кількості 41 од.

Детальна інформація по лоту https://prozorro.sale/auction/
GFE001-UA-20211206-86470 

Номер лоту G21N020997
Найменування активу/ 
стислий опис активу

Основні засоби  
у кількості 57 од.

Детальна інформація по лоту https://prozorro.sale/auction/
GFE001-UA-20211206-64476 

Місце проведення аукціону https://prozorro.sale/
Дата проведення аукціону 16.12.2021 р.
Час проведення аукціону Точний час початку проведення 

відкритих торгів (аукціону) вка-
зується на веб-сайті:  
https://prozorro.sale/

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Свєтлов Вячеслав Євгенович, 
27.01.1970 року народження, зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв. Дзер-
жинського, буд. 9, кв. 85, в порядку ст.ст. 133, 
135 КПК України викликається на 14 год. 00 хв. 
14.12.2021, 15.12.2021 та 16.12.2021 до СВ 3 управ-
ління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях 
(тел. 0991985961) за адресою: Луганська обл., м. Сє-
вєродонецьк, вул. Федоренка, 21, для допиту як підо-
зрюваного та проведення інших процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 22020130000000209 
від 02.07.2020. Наслідки та поважні причини непри-
буття особи на виклик визначені ст.ст.138-139 КПК 
України.

Слідчий Сергій ЯРУШКЕВИЧ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Беседа Володимир Іванович, 
04.04.1968 р.н., останнє відоме місце проживання: 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Березова, буд. 32-
6, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися 13, 14 та 15 грудня 2021 року о  
10 год. 00 хв. до СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій 
та Луганській областях, за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, буд. 6, 
для допиту та проведення інших процесуальних дій у 
статусі підозрюваного у кримінальному провадженні 
№ 22015130000000199 від 06.04.2015. Поважні при-
чини та наслідки неприбуття на виклик зазначені у 
ст.ст. 138-139 КПК України.

Старший слідчий в ОВС Олександр ЛАРЧЕНКО

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Скляренко Людмила Володимирівна, 07 липня 1967 року народження, на підставі ст.ст.111. 134. 135. 314. 

абзацу 5 ч. З ст. 323 КПК України викликається Артемівським міськрайонним судом Донецької області для участі в статусі 
обвинуваченої в підготовчому судовому засіданні кримінального провадження №22017050000000284 від 25 вересня 2017 
року за обвинуваченням Скляренко Людмили Володимирівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбудеться в залі судових засідань приміщення суду за адресою: Донецька область, м. Бахмут, 
вул. Миру, 5, каб. 312, 17.12.2021 року о 09 год. 00 хв. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого за викликом до суду передбачені ст.ст. 139. 323 КПК України.

Суддя Погрібна Н. М.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає Маханькова Дмитра Вікторовича, 11.06.1993 р.н. 
(зареєстроване місце проживання: м. Миколаїв, вул. 3-тя Слобідська (Дзержинського), 19 гурт. 2) в підго-
товче судове засідання у кримінальному провадженні відносно Маханькова Д. В., який обвинувачується у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке 
відбудеться 31.01.2022 р. о 10-00 год. та 24.02.2022 р. о 10-00 год. в приміщенні суду за адресою: Запорізь-
ка область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Маханькова Д.В. кримінальне 
провадження буде здійснюватися за його відсутності. 

Суддя Андрущенко О. Ю.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 11 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4  +9 +4  +9 Черкаська +4  +9 +4  +9
Житомирська +3  +8 +3  +8 Кіровоградська +4  +9 +6  +11
Чернігівська +3  +8 +3  +8 Полтавська +2  +7 +4  +9
Сумська 0  +5 +2  +7 Дніпропетровська +2  +7 +6  +11
Закарпатська +1  -4 +2  +7 Одеська +4  +9 +9  +14
Рівненська +2  -3 -1  +4 Миколаївська +4  +9 +9  +14
Львівська 0  -5 -2  +3 Херсонська +4  +9 +9  +14
Івано-Франківська 0  -5 +2  -3 Запорізька +2  +7 +7  +12
Волинська +1  -4 -2  +3 Харківська 0  +5 +2  +7
Хмельницька -1  +4 0  +5 Донецька 0  +5 +4  +9
Чернівецька +1  -4 +1  +6 Луганська -2  +3 +1  +6
Тернопільська +2  -3 +2  -3 Крим +4  +9 +11  +16
Вінницька +3  +8 +3  +8 Київ +6  +8 +6  +8

Укргiдрометцентр

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

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин Укра-
їни, 26.06.1975 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпро-
петровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  прожи-
вання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 
52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засі-
дання, яке відбудеться 28 грудня 2021 року о 16 годині 30 хвилин у при-
міщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 
41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, грома-
дянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець м. Жовті Во-
ди Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  
проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води, Дніпро-
петровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликаєть-
ся в судове засідання, яке відбудеться 28 грудня 2021 року о 16 годи-
ні 30 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, 
проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), головуючий суд-
дя 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.

Остапова К.А.
вул. Г.Острякова, 172, корпус А, 
кв. 12/2, м. Севастополь, АРК.

Київський апеляційний суд повідомляє, що розгляд апеляційного прова-
дження за апеляційною скаргою захисника обвинуваченої Остапової К.А. — 
адвоката Тімашова А.С. на вирок Святошинського районного суду м. Києва 
від 8 жовтня 2019 року щодо Остапової Катерини Андріївни за ч. 1 ст. 111 КК 
України, відкладено на 12 год. 30 хв. 20 січня 2022 року.

Апеляційний розгляд відбудеться у відкритому судовому засіданні в примі-
щенні Київського апеляційного суду за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а.

Суддя О.А. Маліновський

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Карпичев Андрій Миколайович, 11.07.1969 ро-
ку народження, який зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Керч, 
вул. Донського, буд. 3, кв. 108, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК 
України,  Вам необхідно з’явитися 14.12.2021, 17.12.2021, 20.12.2021 
року у період часу з 09.00 до 18.00 години до слідчого другого слід-
чого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управ-
ління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Меліто-
полі, Шудрика Олександра Миколайовича за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Мелітополь, вул. Індустріальна, 89, кабінет № 410, для про-
ведення за Вашою участю слідчих дій у кримінальному провадженні  
№ 62021080020000130 від 02.07.2021 за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України — вручення Вам повідомлення про підозру, допиту як підо-
зрюваного, закінчення досудового розслідування, відкриття матеріалів 
кримінального провадження, вручення обвинувального акта з додат-
ками відповідно до вимог ст.ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Гончар Едуард Вікторович, 14.09.1968 року наро-
дження, уродженець с. Дмитрівка Новоайдарського району Луган-
ської області, Україна, який проживає за адресою: Україна, Автоном-
на республіка Крим, смт Приморський, вул. Гагаріна, 17, кв. 301, на 
підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
14.12.2021, 17.12.2021, 20.12.2021 у період часу з 09.00 до 18.00 го-
дини до старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у  
м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслі-
дувань, розташованого у місті Мелітополі, Солохи Юрія Валерійовича, 
за адресою: Україна, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Індустрі-
альна, 89,  каб. № 401, для проведення за Вашою участю слідчих дій у 
кримінальному провадженні № 62021080020000129 від 02.07.2021 за 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України — вручення Вам повідомлення про 
підозру, допиту як підозрюваного, закінчення досудового розслідуван-
ня, відкриття матеріалів кримінального провадження, вручення обви-
нувального акта з додатками відповідно до вимог ст.ст. 46, 47, 54, 278, 
290, 291 КПК України.

Повістка про виклик обвинуваченого в судове засідання 
На розгляді колегії суддів Вищого антикорупційного суду перебува-

ють матеріали кримінального провадження № 52017000000000520 сто-
совно обвинувачення Соколова Дмитра Дмитровича у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (судова справа № 991/1412/21).  

Стосовно обвинуваченого Соколова Дмитра Дмитровича здійсню-
ється спеціальне судове провадження. 

З урахуванням зазначеного Вищий антикорупційний суд викликає 
Соколова Дмитра Дмитровича, 18 липня 1976 року народження, уро-
дженця с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області, 
який зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Паркова, буд. 79, кв. 56,  
та фактично проживає за адресою: Київська область, Києво-Святошин-
ський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Скіфська, буд. 57 (остан-
нє відоме місце проживання), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України, як обвинуваченого для участі у судовому засіданні 
в кримінальному провадженні № 52017000000000520, що відбудеться  
14 грудня 2021 року о 17 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 41. 

У разі неприбуття в судове засідання обвинувачений повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального 
провадження здійснюватиметься за його відсутності. 

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є обставини, за-
значені в статті 138 КПК України.

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

Суддя В.В. Маслов

Оголошення 
Жовківська державна нотаріальна контора Львівської області пові-

домляє про відкриття спадщини після смерті Проскурніцького Юліана 
Івановича, померлого 01.10.1991 року, який до дня смерті проживав в 
с. Крехів Жовківського району Львівської області.

18.10.2021 року зареєстровано спадкову справу № 352/2021.
Від імені померлого було складено заповіт на користь Проскурніць-

кого Ярослава Юліановича, місце проживання якого невідоме, який не 
звертався за прийняттям спадщини чи видачею свідоцтва про право на 
спадщину.

Тому Жовківська ДНК повідомляє Проскурніцького Ярослава Юліа-
новича та усіх інших спадкоємців про можливість звернення із заявою 
щодо оформлення спадщини.

У випадку якщо строк для прийняття спадщини пропущений, спад-
коємці мають право звернутися до суду за визначенням додаткового 
строку.

Якщо протягом 1 (одного) місяця з дня опублікування даного оголо-
шення в Жовківську державну нотаріальну контору не надійде жодних 
відомостей, а саме: заяв від спадкоємців Проскурніцького Юліана Іва-
новича, зокрема Проскурніцького Ярослава Юліановича, а в разі смер-
ті, його спадкоємців, буде вважатися, що спадщина ними не прийня-
та і Жовківською ДНК буде вирішуватися питання видачі свідоцтва про 
право на спадщину за законом іншим спадкоємцям Проскурніцького 
Юліана Івановича.

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, ч. 3 ст. 12 
Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та право-
вий режим на тимчасово окупованій території України» 15.12.2021 на 
10:30 годину до Шевченківського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вулиця Дегтярівська, 31А, для участі в розгляді клопотання 
слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні № 22021011000000025 від 17.05.2021 викли-
кається підозрюваний у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 438 КК України Криворученко Олег Миколайович, 
11.03.1956 року народження, громадянин України, уродженець с. Ново-
жилівка Білогірського району АР Крим, зареєстрований за адресою: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Бетховена, буд. 113, кв. 40 (тимчасово оку-
пована територія Кримського півострова). 

Згідно зі ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, 
прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви-
клик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвину-
ваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, 
та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території 
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є 
підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи 
спеціального судового провадження.

Суддя Циктіч В.М.

Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу 

Насобіною Т.В. заведено спадкову справу після померлого 29.10.2021 

року Нестеренка Михайла Павловича, 12.09.1947 року народження. 

Всім зацікавленим особам просимо звертатись за адресою: м. Дніпро, 

Донецьке шосе, буд. 7 (тел. 097-442-45-45).

Приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Гні-
дець С.І. ПРОСИТЬ ЗГОЛОСИТИСЯ СПАДКОЄМЦІВ Вольчака Віктора Зе-
новійовича, який помер 21 серпня 2021 року, у нотаріальну контору за 
адресою: місто Львів, вулиця Хотинська, 3, кв. 2.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
03.12.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького район-

ного нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О.В. була за-
ведена спадкова справа після смерті Крютченко Валентини Іванівни, 
03.05.1954 р.н., яка померла 14.10.2021 р. Для встановлення кола спад-
коємців, 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 спад-
коємців 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.

До уваги всіх зацікавлених осіб!
Доводимо до Вашого відома, що партнерами компанії STIGLY 

TRADING LP (укр. — «СТІДЖЛІ ТРЕЙДІНГ ЛП»), реєстраційний номер 
270788276, юридична адреса — 77 МакКлінток Кресент  Сорнхіл Онтаріо  
Канада L4J258 (надалі — «Партнерство»), прийнято рішення щодо до-
бровільної ліквідації Партнерства від 08.12.2021 року відповідно до па-
раграфів 32-44 ЗАКОНУ ОНТАРІО ПРО ПАРТНЕРСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, Ар. Сі. Оу. 1990 року та на виконання норм п.14 
підрозділу 1  розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу 
України, із урахуванням роз’яснень, викладених у Наказі Міні стерства 
фінансів України від 14.05.2021  № 265.

Згідно із рішенням партнерів від 08.12.2021  року Ліквідатором при-
значений громадянин України Хохлов Ігор. Ліквідатор приймає вимоги 
кредиторів протягом 7 (семи) днів із дати публікації цього оголошення 
за адресою: вул. Артилерійська, 4, кв. 39, в місті Одеса, Україна. 

Особи, що мають відповідні права та/або повноваження, можуть 
ознайомитися із документами щодо ліквідації Партнерства, звернув-
шись до Ліквідатора у встановлені строки та у встановленому порядку.

Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу 

Насобіною Т.В. заведено спадкову справу після померлого 17.06.2021 

року Фареника Миколи Даниловича, 03.06.1952 року народження. Всім 

зацікавленим особам — звертатись за адресою: м. Дніпро, Донецьке 

шосе, буд. 7 (тел. 097-442-45-45)

Посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок  Чорнобильської ката-
строфи (категорія 1) Серія Б № 048257 на ім’я Фіялко Микола Сви-
ридонович, видане Київською облдержадміністрацією 30.08.2021 р.,  
вважати недійсним. 

Оголошення  
про проведення конкурсу щодо будівництва житла  

для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках,  
що належать до земель оборони

1. Організатор конкурсу: Міністерство оборони України, ЄДРПОУ 
00034022.

2. Предмет конкурсу: відбір пропозиції щодо будівництва житла для вій-
ськовослужбовців та членів їх сімей на земельній ділянці в м. Харків, када-
стровий номер 6310136600:04:004:0084.

3. Подання конкурсних пропозицій до 11:00 год. 20.01.2021, розкриття: 
14:30 год. цього ж дня за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 5-А. 
Тел. для довідок (044) 271-39-20.

4. Детальна інформація стосовно проведення конкурсу та вимоги до кон-
курсної документації розміщена на вебсайті Міністерства оборони України: 
www.mil.gov.ua, Розділ «Державні закупівлі» —  Оголошення.
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