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Прорив інформаційної блокади
ВІК УЧИСЬ. Онлайн-курс для журналістів «У фокусі — Крим» допоміг напрацювати 
професійний підхід до висвітлення цієї актуальної теми 

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр»

Кримська тематика була і зали-
шається надзвичайно важли-

вою і складною місією вітчизняної 
журналістики. Ці реалії підтвер-

джує і наш колега з Криму Микола 
Семена, який зазнав переслідувань 
силових структур РФ. 

«Коли Росія порушувала міжна-
родне право й навіть власне законо-
давство, вона з одного боку ставила 
інформаційні бар’єри, а з іншого — 

активно поширювала дезінформа-
цію, використовуючи довірених і 
підкуплених авторів для написан-
ня неправдивих матеріалів. Ко-
ли зусиллями ФСБ всі українські 
власні кореспонденти на півострові 
були нейтралізовані й репресова-

ні, а іншим заборонили в’їжджати 
у Крим, їм на зміну прийшли гро-
мадські журналісти, які допомага-
ли проривати російську інформа-
ційну блокаду», — свідчить він. 

Саме оглядач проєкту «Крим. 
Реалії» української редакції Ра-

діо Свобода і секретар НСЖУ за-
пропонував навчальну ініціати-
ву, під час якої колеги змогли ви-
вчити відповідний професійний 
досвід та отримати пора-
ди з висвітлення цієї те-
матики.  

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації 
про зарахування коштів на віртуальні картки 
вакцинованих громадян

Борги буде виплачено
ЛІКАРНЯНІ. 1,75 мільярда гривень фінансової допомоги на-

дав уряд Фонду соцстрахування на погашення заборгованості 
з виплат за лікарняними. Кошти спрямовано з фонду боротьби 
проти COVID-19. Це дасть змогу Фонду соціального страхуван-
ня погасити більшу частину заборгованості за листками непра-
цездатності, зокрема за вагітністю й пологами. Виплати буде 
здійснено для 330 тисяч застрахованих осіб, повідомляє прес-
служба ФССУ.

Заборгованість накопичилася через різке зростання кількос-
ті лікарняних, переданих до фонду на фінансування, у зв’язку з 
пандемією. За підсумками 11 місяців року, працівники провели 
на лікарняних 36,7 мільйона оплачуваних за кошти ФССУ днів 
— це на 6,8 мільйона днів більше, ніж за торішній аналогічний 
період, коли вже спостерігалося істотне зростання через поши-
рення COVID-19.

Упродовж 2021 року потреба у видатках на лікарняні і стра-
хові виплати перевищувала доходи фонду від частки ЄСВ. За 
підсумками листопада, перевищення потреби у видатках над 
фактичними доходами від частки ЄСВ сягнуло понад 2,7 мі-
льярда гривень (з урахування заборгованості, накопиченої на 
початок місяця).

МИХАЙЛО ФЕДОРОВ:

ЦИФРА ДНЯ

488 
працівників ЗМІ в усьому світі ув’язнено 

через їхню роботу, зокрема 60 жінок, 
за даними організації «Репортери  

без кордонів» 

«Мінекономіки обіцяє, 
що всі бюрократичні 
проблеми розв’яжуть 

до 20 грудня. Гроші 
почнуть надходити  

з 20—21 грудня».

Саміт «Східного 
партнерства»: російська 
агресія, превентивні 
санкції та обережна 
декларація

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Брюссель знову визнав європейські прагнення 
країн цієї ініціативи, але без згадки про перспективу 
членства в ЄС
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Уряд ініціював у парламенті 
законопроєкт, покликаний 
покласти край  
фальсифікації харчових 
продуктів

НОРМОТВОРЧІСТЬ

Закон  
України  
«Про  
критичну 
інфраструктуру»

ЦИТАТА ДНЯ
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Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку 
організації інклюзивного навчання  
в закладах фахової передвищої 
освіти»
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Зустріч канцлера ФРН Олафа Шольца, президентів Франції – Еммануеля Макрона та України – Володимира 
Зеленського у Брюсселі назвали неофіційним «нормандським форматом» у скороченому складі 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт із 
реєстром матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні за   
№ 52020000000000455 від 20 липня 2020 року, в якому Немерюк Андрій Іванович 
обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, 
ч.2 ст.28-ч.2 ст.366 КК України,  та Модлінський Микола Володимирович обвинувачу-
ється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.2 
ст.366 КК України. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 27 липня 2021 призначено підготов-
че судове засідання у кримінальному провадженні № 52020000000000455 від 20 лип-
ня 2020 року. У зв’язку з чим викликається Немерюк Андрій Іванович, 06 серпня 1973 
року народження, який народився в Кавказькому районі Краснодарського краю Ро-
сійської Федерації, громадянин України,  зареєстрований та проживає за адресою:  
м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 44, який обвинувачується у вчиненні криміналь-
них правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.2 ст.366 КК України, в судове 
засідання, яке відбудеться 20.12.2021 о 08:00 год.,  10.01.2022 о 08:00 год., 24.01.2022 
о 08:00 год.  у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Пере-
моги, 41), головуючий суддя: Задорожна Л.І., судді: Шкодін Я.В., Федоров О.В.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні досудового розслідування

Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управ-
ління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюєть-
ся досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014040010000168 
від 07.10.2014 за підозрою Абдуллаєва Раміза Матлаб-огли у вчинені криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 408 КК України.

 На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України викликається підозрюваний Аб-
дуллаєв Раміз Матлаб-огли, 03.04.1995 р.н., зареєстрований  за адресою: вул. 
Українська, 83/29, м. Горлівка Донецької області, на 22.12.2021 об 11:00 год.,  
23.12.2021 об 11:00 год., 24.12.2021 об 11:00 год. до слідчого Третього слідчо-
го відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державно-
го бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Саляка Андрія Богданови-
ча за адресою: вул. Старокозацька, 52, м. Дніпро (каб. № 7) для отримання пові-
домлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч.1 ст. 408 КК України, допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 42014040010000168 від 07.10.2014 за ч.1 ст.408 КК України, а також проведен-
ня інших слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному провадженню. 

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

Дарницький районний суд м. Києва по-
відомляє, що о 16 год. 30 хв. 23 грудня 
2021 року буде проводитися підготовче 
судове засідання у кримінальному прова-
дженні №22020011000000029, за обвину-
ваченням Бєлогорцева Дмитра Альберто-
вича, 19 грудня 1963 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У судове засідання викликається обви-
нувачений Бєлогорцев Дмитро Альбер-
тович. Підготовче судове засідання буде 
проводитись під головуванням судді Бон-
даренко М.С.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13, каб. 15. 

Адреса для листування: 02068, м. Київ, 
вул. О. Кошиця, 5-А. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні досудового розслідування

Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управ-
ління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюєть-
ся досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040010000195 
від 17.03.2015 за підозрою Абрамцова Владислава Едуардовича у вчинені кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 408 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України викликається підозрюваний 
Абрамцов Владислав Едуардович, 20.02.1995 р.н., зареєстрований  за адресою: 
вул. Совєтська, буд. 196, кв. 1, м. Макіївка Донецької області, на 22.12.2021 у 13:00 
год.,  23.12.2021 у 13:00 год., 24.12.2021 у 13:00 год. до слідчого Третього слід-
чого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Саляка Андрія Богдано-
вича за адресою: вул. Старокозацька, 52, м. Дніпро (каб. № 7) для отримання по-
відомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч.1 ст. 408 КК України, допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні 
№ 42015040010000195 від 17.03.2015 за ч.1 ст.408 КК України, а також проведен-
ня інших слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному провадженню. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні досудового розслідування

Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслі-
дування у кримінальному провадженні № 42015040010000099 від 18.02.2015 за підозрою 
Кицеляка Ярослава Руслановича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч.1 ст. 408, ч.1 ст.410 КК України.

 На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України викликається підозрюваний Кицеляк 
Ярослав Русланович, 17.05.1995 р.н., зареєстрований  за адресою: вул. Шкільна, буд. 
314, смт. Олександрівка, Мар’їнський район Донецької області, на 22.12.2021 о 15:00 год.,  
23.12.2021 о 15:00 год., 24.12.2021 о 15:00 год. до слідчого Третього слідчого відділу (з дис-
локацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, роз-
ташованого у місті Полтаві, Саляка Андрія Богдановича за адресою: вул. Старокозацька, 52, 
м.Дніпро (каб. № 7) для отримання повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних право-
порушень, передбачених  ч.1 ст. 408, ч.1 ст.410 КК України, допиті як підозрюваного у кри-
мінальному провадженні № 42015040010000099 від 18.02.2015 за ч.1 ст.408, ч.1 ст.410 КК 
України, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій по даному кримінально-
му провадженню. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК Укра-
їни, у тому числі: можливість застосування приводу та здійснення спеціального досудово-
го розслідування. 

Голосіївський районний суд м. Києва ви-
кликає Живодуєва Сергія Олександровича, 
09.01.1956 р.н., (останнє відоме місце про-
живання: вул. Щелкунова, 2, кв. 21, м. Се-
вастополь, АР Крим), яка обвинувачується 
у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у під-
готовче судове засідання у кримінальну про-
вадженні №22020011000000031, яке відбу-
деться в приміщенні суду за адресою: 03127, 
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал 
№ 34 о 12 годині 00 хвилин 28 грудня 2021 
року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З 
моменту публікації даного оголошення, об-
винувачений вважається таким, що належ-
ним чином повідомлений про місце і час су-
дового засідання. У разі неявки обвинуваче-
ного, розгляд кримінального провадження 
може бути здійснений в порядку спеціально-
го судового провадження.

Суддя Бойко О.В.

До уваги осіб, які приймають участь у розгляді спра-
ви Сидоренко Олександр Володимирович, 27.07.1970 р. 
народження, останнє місце проживання: м. Суми вул. 
Г. Кондратьєва, 127/1, кв. 3.

Ковпаківський районний суд м. Суми оголошує про 
розгляд кримінального провадження №592/9802/18 про-
вадження 1 кп/592/566/20 щодо Сидоренка Олександра 
Володимировича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190, ч.2 ст.364-
1, ч.2 ст.366, ч.4 ст.358 КК України, щодо якого ухва-
лою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 
06.07.2018 р. надано дозвіл на здійснення спеціального 
досудового розслідування.

Судове засідання відбудеться у відкритому судовому 
засіданні у складі колегії суддів у приміщенні Ковпаків-
ського районного суду м. Суми о 13.30 год 31.01.2022 
року, який знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Першо-
травнева, 12, зал с/з 22, тел. (0542) 61-12-04. 

Головуючий суддя Фоменко І.М.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Зінь-
кова Віктора Івановича, 09.04.1970 року народження, 
(який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. Павленко б. 2) обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, що призначене на 28.12.2021 року об 11 год. 30 хв.

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

Підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні відбудеться в приміщенні Дарницького районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ. вул. Севастополь-
ська, 7/13. У разі неявки обвинуваченого до суду, дане 
оголошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя П.Л. Коляденко

Голосіївський районний суд міста Києва викликає об-
винуваченого Тарана Віталія Владиславовича, 04.03.1962 
року народження, (останнє відоме місце проживання: 
вул. Лєрмонтова, 10, кв. 12, м. Перечин, Переченський 
р-н, Закарпатська обл.) у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 KK України, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться о 13 годині 30 хвилин 29 
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 районного 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 оголошення обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомлений з його змістом.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Тітко-
ва Сергія Яковича, 15.03.1952 р.н., (який зареєстрова-
ний за адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. 
О.Невського/Річна, 29/11) обвинуваченого у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, при-
значене 28.12.2021 року об 11 год. 45 хв.

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

Судове засідання у кримінальному провадженні від-
будеться в приміщенні Дарницького районного суду  
м. Киє ва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П.Л. Коляденко

Повідомляємо про відкриття спадщини після смерті 
ГЛАВНОГО ВІКТОРА ПЕТРОВИЧА, 

померлого 15.11.2021 року. Усіх спадкоємців викликаємо до приватно-
го нотаріуса ДМНО Аршава І.О. (49107, м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд.78, оф.3, 
т.0505205667) з питань оформлення спадщини».

Любіченковська А.Є., приватний нотаріус Запорізького міського нотарі-
ального округу, повідомляє Крилова Євгенія Олександровича про заведення 
спадкової справи після померлого 04.10.2021р. КРИЛОВА ЄВГЕНІЯ ЄВГЕНІ-
ЙОВИЧА. Спадкоємцю пропоную звернутись до нотаріуса за адресою: м. За-
поріжжя, пр. Соборний, буд. 148А, кв. 43,44.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло за адресою: прову-
лок Межовий, 3, квартира 37, м. Київ, видане на Бондаренко Ніну Олек-
сандрівну, 
вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 грудня 2021 р. № 1603-р 
Київ

Про виділення коштів для надання 
одноразової грошової допомоги членам 

сімей осіб, які загинули (померли)  
під час участі в антитерористичній операції, 

здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі  

і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, та особам, які стали особами  
з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під 
час участі в зазначених операції та заходах

1. Виділити Міністерству у справах ветеранів 15 828,85 тис. гривень для надан-
ня одноразової грошової допомоги членам сімей п’яти осіб, які загинули (померли) 
під час участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення наці-
ональної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Феде-
рації у Донецькій та Луганській областях, та 18 особам, які стали особами з інвалід-
ністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 
участі в зазначених операції та заходах.

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

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

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

подати до 24 грудня 2021 р. Міністерству економіки, Міністерству фінансів та Дер-
жавній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим 
розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 грудня 2021 р. № 1616-р 
Київ

Про зміну складу Національної ради з питань 
розвитку науки і технологій

Ввести до складу Національної ради з питань розвитку науки і технологій, затвер-
дженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 520, — 
із змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 25 листопада 
2020 р. № 1499 та від 26 травня 2021 р. № 534, як членів Адміністративного коміте-
ту Шкуратова Олексія Івановича — заступника Міністра освіти і науки з питань європей-
ської інтеграції як заступника голови Адміністративного комітету, Новікову Ірину Юріївну 
— заступника Міністра економіки, Бєлову Юлію Віалетівну — заступника Голови Фонду 
державного майна, Фоменка Ігоря Олександровича — заступника генерального директо-
ра з виробництва Державного концерну «Укроборонпром» (за згодою), Толстанову Ган-
ну Миколаївну — проректора з наукової роботи Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (за згодою), вивівши із складу Національної ради Кизима Миколу 
Олександровича, Романішина Олександра Вікторовича, Єгорова Андрія Олександровича, 
Бондаря Романа Володимировича та Жилінську Оксану Іванівну.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
СПРАВА «ГЕРАЩЕНКО ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(CASE OF GERASHCHENKO AND OTHERS v. UKRAINE)
(заяви № 9219/20 та 3 інші)

Стислий виклад рішення від 16 вересня 2021 року
До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники скар-

жилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі – Конвенція) на надмірну тривалість кримінальних прова-
джень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридично-
го захисту у зв’язку з цим.

Розглянувши всі надані матеріали та з огляду на свою практику з цього питання, 
Європейський суд дійшов висновку, що тривалість кримінальних проваджень у цій 
справі була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку», а у заявників не 
було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з їхніми скаргами. Європей-
ський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції. Решту скарг 
у заяві № 9219/20 він відхилив у зв’язку із неприйнятністю.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги на надмірну тривалість кримінальних прова-

джень та відсутність ефективного засобу юридичного захисту в національному зако-

нодавстві, а решту скарг у заяві № 9219/20 – неприйнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 

Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінальних проваджень та відсутністю 
ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим;

4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені в таблиці у додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну ва-
люту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі 
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в пері-
од несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

СПРАВА «БАС ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF BAS AND OTHERSv. UKRAINE)

(Заява № 21865/20 та 3 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 16 вересня 2021 року

Заявники тримались під вартою у Державних установах «Черкаський слідчий ізо-
лятор» та «Дніпровська установа виконання покарань (№ 4)».

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники скар-
жилися за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі – Конвенція) на неналежні умови тримання їх під вартою та відсутність у на-
ціональному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим.

Розглянувши скарги заявників за статтями 3 та 13 Конвенції, Європейський суд 
нагадав, що під час встановлення, чи є умови тримання такими, «що принижують гід-
ність» у розумінні статті 3 Конвенції, серйозний брак простору у в’язничних камерах 
вважається дуже впливовим чинником та може становити порушення як сам собою, 
так і в сукупності з іншими недоліками. Посилаючись на свою попередню практику, 
Європейський суд дійшов висновку, що умови тримання заявників під вартою були 
неналежними і у них не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з їх 
скаргами, та констатував порушення статей 3 та 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує скарги прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення статей 3 та 13 Конвенції у 

зв’язку з неналежними умовами тримання під вартою та відсутність ефективного за-
собу юридичного захисту стосовно цих скарг;

4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну ва-
люту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(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».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини

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

Повідомлення
про надання дозволу на спеціальне досудове

розслідування та повістка про виклик
підозрюваного Коновалова Віталія Володимировича

14 грудня 2021 року  місто Дніпро
Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 

14.12.2021 у справі №203/4933/21, надано дозвіл на здійснення спеціального досу
дового розслідування стосовно Коновалова Віталія Володимировича, 08.07.1985 
р.н., зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АР Крим, м. Сімфе
рополь, вул. Чехова, 1, у кримінальному провадженні  №42015040010000137 за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, прошу Вас з’явитися о 10:00 год.  
20.12.2021, 21.12.2021 у Дніпровську спеціалізовану прокуратуру у військовій та 
оборонній сфері Південного регіону, яка дислокується за адресою: місто Дніпро, 
вул. Феодосіївська, 2,  до процесуального керівника у кримінальному проваджен
ні — прокурора Дніпровської спеціалізованої прокуратури  у військовій та оборон-
ній сфері Південного регіону Киричка О.В., для  вручення повідомлення про зміну 
раніше повідомленої підозри та допиту як підозрюваного у кримінальному про
вадженні № 42015040010000137 за ознаками кримінального правопорушення,  
ч. 1 ст. 408 КК України.

Крім того, Вам необхідно прибути до вищезазначеної прокуратури о 10:00 год. 
23.12.2021 та 24.12.2021 для закінчення досудового розслідування (ознайомлення 
з матеріалами досудового розслідування згідно вимог ст. 290 КПК України), вру
чення обвинувального акта та реєстру досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №42015040010000137.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 
15.12.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідуван
ня стосовно підозрюваного Хворостяна Олександра Олександровича, 18.12.1970 
року народження, уродженця м. Горлівки Донецької області, зареєстрованого за 
адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Красношапки, 42, кв. 16, який пі
дозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583,  
ч. 3 ст. 260, ч. 1 ст. 304 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного

Хворостян Олександр Олександрович, 18.12.1970 року народження, громадя
нин України, який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. 
Красношапки, 42, кв.16, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 139, 2975 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися в період часу з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 21.12.2021 
до кабінету № 12 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь До
нецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого в ОВС 
слідчого відділу Кучерової Юлії Юріївни за адресою: Донецька область, м. Маріу
поль, вул. Морських Десантників, буд. 20, для  повідомлення Вам про завершен
ня досудового розслідування, відкриття та ознайомлення із матеріалами досудо
вого розслідування в порядку ст. 290 КПК України, вручення Вам обвинувального 
акта та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 291 КПК Укра
їни, у кримінальному провадженні №42019000000000999, внесеному до Єдино
го реєстру досудових розслідувань 06.05.2019, в якому Ви є підозрюваним у вчи
ненні кримінальних правопорушень, передбачених  ч. 1 ст. 2583, ч. 3 ст. 260, ч. 1 
ст. 304 КК України.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, передбачених 
ст. 138 КПК України, настає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  РЯЗАНОВА О.М. 
Громадянин України Рязанов Олек

сій Миколайович, 06.08.1965 року наро
дження, уродженець м. Тамбов Росій
ської Федерації, зареєстрований за адре
сою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Ост
ровського, буд. 41, кв. 74, на підставі  
ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам 
необхідно з’явитись в період часу з 10 
год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 21.12.2021, 
22.12.2021 та 23.12.2021 до слідчого від
ділу 2 управління (з дислокацією у м. Ма
ріуполь Донецької області) ГУ СБУ в До
нецькій та Луганській областях, до слід
чого Гордійчука Миколи Володимиро
вича за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. Морських Десантни
ків, буд.20, кабінет №3,  для допиту Вас 
як підозрюваного та проведення інших 
слідчих (процесуальних) дій  за Вашою 
участю у  кримінальному проваджен
ні №22021050000000200, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 
01.10.2021 за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 2583 
КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі 
неприбуття на виклик слідчого без поваж
них причин, перелік яких наведений у ст. 
138 КПК України, настають наслідки, пе
редбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА 
про виклик для повідомлення  

про підозру та проведення слідчих дій
Карабет Олена Василівна, 13.05.1971 

року народження, громадянка України, 
зареєстроване місце проживання: До
нецька область, м. Донецьк, вул. Багра
тіона, буд. 5А, кв. 50, у відповідності до  
ст. ст. 133, 135, 137 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 
21.12.2021 до кабінету № 13 слідчого від
ділу 2 управління (з дислокацією у м. Ма
ріуполь Донецької області) ГУ СБУ в До
нецькій та Луганській областях, до слід-
чого в ОВС слідчого відділу Сокола Во-
лодимира Андрійовича (номер телефо-
ну +380629525394) за адресою: Доне
цька область, м. Маріуполь, вул. Мор
ських Десантників, буд. 20, для повідо
млення Вам про підозру у вчиненні кри
мінальних правопорушень, передбачених 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 ст. 28  
ч. 1 ст. 438 КК України, а також 28.12.2021 
з 09:00 до 18:00, 29.12.2021 з 09:00 до 
18:00 та 30.12.2021 з 09:00 до 12:00, 
для проведення за Вашою участю слід
чих дій, у кримінальному провадженні  
№ 42020050000000030, внесеному до 
ЄРДР 13.02.2020, в процесуальному ста
тусі підозрюваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до 
слідчого, окрім обставин, передбачених 
ст. 138 КПК України, настає відповідаль
ність, передбачена ст. 139 КПК України.

Орджонікідзевський районний суд 
м. Запоріжжя викликає в судове за
сідання (провадження №335/4987/17, 
1кп/335/98/2021) обвинувачено
го Кондратюка Сергія Валентино
вича, 09.09.1972 р.н., останнє відо
ме місце реєстрації: м. Запоріжжя, 
вул. Уральська, 46, місце проживан
ня: м. Запоріжжя, вул. 40 років Пе
ремоги, 9, кв. 29, обвинуваченого 
Остапенка Віталія Олександровича, 
11.02.1964 р.н., останнє відоме міс
це реєстрації та проживання: м. Запо
ріжжя, вул. 40 років Перемоги, 41, кв. 
46 по кримінальному провадженню  
№ 12015000000000262 за обвинува
ченням Кондратюка С.В., Остапен
ка В.О. у вчиненні злочинів, передба
чених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28,  ч.2 ст.364 
КК України, яке відбудеться  21 грудня 
2021 року о 1000 годині за адресою: 
м. Запоріжжя,  вул. Перемоги, 107Б. 

З моменту опублікування повістки 
про виклик у засобах масової інформа
ції загальнодержавної сфери розповсю
дження обвинувачені вважаються на
лежним чином ознайомлені з її змістом. 

Суддя Воробйов А.В.

10.12.2021 Національний банк України 
ухвалив рішення про виключення з Дер
жавного реєстру фінансових установ ТОВ 
«ДІНЕЙРО ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41982039), 
ПТ «ЛОМБАРД СКРИПНИЧЕНКО ТА КОМ
ПАНІЯ» (ЄДРПОУ 33324935), ПТ «ЛОМ
БАРД — СВИЩ, БУДАРОВА» (ЄДРПОУ 
31154241), ТОВ «ФК «ФАКТОР ОНЛАЙН» 
(ЄДРПОУ 40594622), ПТ «ПРОСТО ЛОМ
БАРД ВЛАДИКО С.В. І КОМПАНІЯ»  
(ЄДРПОУ 36497259), КС «СОСНИЦЬКА» 
(ЄДРПОУ 26383047) на підставі поданих 
ними заяв.

ПП «СПІВДРУЖНІСТЬ-ПІВДЕНЬ»

(код ЄДРПОУ 35408367) повідомляє, що 

з 20 грудня 2021 року розпочинає випла

ту орендної плати за договорами оренди 

землі, які були укладені з орендодавцями 

земельних ділянок, які знаходяться на те

риторії Генічеського району Херсонської 

області. Виплата орендної плати буде 

проводитись за адресою: Україна, 75570, 

Херсонська область, Генічеський район, 

село Чонгар, вулиця Садова, будинок 6Б 

з 900 по 1600 год. Понеділок – П’ятниця.

ТОВ «НВП «АГРО-СПІВДРУЖНІСТЬ»
(код ЄДРПОУ 42491417) повідомляє, що 
з 20 грудня 2021 року розпочинає випла
ту орендної плати за договорами оренди 
землі, які були укладені з орендодавцями 
земельних ділянок, які знаходяться на те
риторії Генічеський район, Херсонська об
ласть. Виплата орендної плати буде про
водитись за адресою: Україна, 69006, За
порізька область, місто Запоріжжя, ву
лиця Парковий бульвар, будинок 8, офіс 
90, контактний номер телефону +38(067) 
6199011 з 900 по 1600 год. Понеділок 
– П’ятниця.

ТОВ «АГРО-СПІВДРУЖНІСТЬ» 
(код ЄДРПОУ 31880578) повідомляє, що 
з 20 грудня 2021 року розпочинає випла
ту орендної плати за договорами оренди 
землі, які були укладені з орендодавцями 
земельних ділянок, які знаходяться на те
риторії Генічеського району Херсон ської 
області. Виплата орендної плати буде 
проводитись за адресою: Україна, 75510 
Херсон ська область, Генічеський район, 
село Павлівка, вулиця Шевченка, буди
нок 145Б з 900 по 1600 год. Понеділок 
– П’ятниця.

ТОВ «ОБЕРІГ»
(код ЄДРПОУ 31881655) повідомляє, що 
з 20 грудня 2021 року розпочинає випла
ту орендної плати за договорами оренди 
землі, які були укладені з орендодавцями 
земельних ділянок, які знаходяться на те
риторії Томаківського району Дніпропе
тровської області. Виплата орендної пла
ти буде проводитись за адресою: Україна, 
Дніпропетровська область, Томаківський 
район, село Преображенка, вулиця Щас
лива, будинок б/н з 900 по 1600 год. По
неділок – П’ятниця.

Розшукується 
Гнедюк Гаяна Ігорівна, 11 листопада 

1987 року народження, спадкоємець за 
заповітом 

ГНЕДЮКА АНАТОЛІЯ ДАНИЛОВИЧА, 
14 травня 1938 року народження, 

який помер 13 січня 2021 року.
З заявою про прийняття спадщини 

звертатися до Первомайської державної 
нотаріальної контори Харківської області, 
місто Первомайський Лозівського району 
Харківської області, мікрорайон 1/2, буд. 
№ 7, прим. 12.

У Головному управлінні  
розвідки Міністерства  

оборони України 
проведено конкурс щодо  

закупівлі квартир  
на вторинному ринку  

в місті Києві. 
За результатами конкурсу  

визначено переможця:
по лоту № 1 (1 однокімнат

на квартира) — фізична особа  
Копистира Микола Петрович; 

по лоту № 2 (1 двокімнатна 
квартира) — фізична особа  
Черненко Ольга Василівна.

13.01.2022 року о 10:00 годи
ні в Ленінському районному суді  
м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. 
Полтавський Шлях, 20, каб. 10 (суд
дя Грінчук О.П.), відбудеться слухан
ня спеціального провадження по об
винуваченню Кульшаня Владисла
ва Олександровича, 22.05.1988 р. н., 
уродженця м. Харкова, українця, гро
мадянина України, не одруженого, 
раніше не судимого, з вищою осві
тою, працюючого старшим держав
ним виконавцем Ленінського відділу 
ДВС ХМУ юстиції, зареєстрованого за 
адресою: м. Харків, пр. Гагаріна,176, 
кв. 30, у вчиненні кримінального пра
вопорушення передбаченого ч. З  
ст. 368 КК України. В разі неявки об
винуваченого в судове засідання, 
справа буде розглянута у його відсут
ність.

Повістка про виклик  
обвинуваченого при здійсненні  

судового засідання  
в порядку спеціального судового 

провадження
Обвинувачений Школенко Ми

рослав Гайкович, який народився 
01.09.1959 року, зареєстрований за 
адресою: м. Одеса, вул. Французь
кий бульвар, 1/3, кв.15, відповідно 
до вимог 2975, 323 КПК України 
викликається в судове засідання, 
яке відбудеться 28.12.2021 року о 
10 годині 30 хвилин, в залі судових 
засідань № 231 Приморського ра
йонного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні як об
винуваченого.

Суддя В.М. Попревич

Повістка про виклик  
обвинуваченого при здійсненні 

судового провадження
Обвинувачений Бригадир Павло 

Сергійович, що народився 26 лю
того 1980 року, який проживає за 
адресою: м. Одеса, вул. Гімназич
на, 30, кв. 18, відповідно до вимог 
2975, 323 КПК України виклика
ється в підготовче судове засідан
ня, яке відбудеться  18.01.2022 ро
ку о 10 годині 00 хвилин в залі су
дових засідань № 106 Примор
ського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 
33, для участі в судовому засіданні 
як обвинуваченого.

Суддя Циб І.В.

Повістка про виклик  
обвинуваченого при здійсненні 

судового провадження
Обвинувачений Голубович Ан

дрій Євгенович, який народився 
20.01.1995 року, який зареєстро
ваний за адресою: м. Одеса, вул. 
Академіка Корольова, 8, кв. 9, від
повідно до вимог 2975, 323 КПК 
України викликається в підготов
че судове засідання, яке відбу
деться 18.01.2022 року о 10 годині 
00 хвилин в залі судових засідань  
№  106  Приморського районного 
суду м. Одеси за адресою: м. Оде
са, вул. Балківська, 33, для учас
ті в судовому засіданні як обвину
ваченого.

Суддя Циб І.В.

Дніпровський районний суд міс
та Києва викликає Іллічова Ми
колу Миколайовича як обвинува
ченого на 11 год. 00 хв 04 січня 
2022 року у справі за обвинувачен
ням Іллічова Миколи Миколайови
ча, 09.09.1980 року народження, у 
вчиненні кримінального правопо
рушення (злочину), передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України за адресою: 
м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 24.

У разі неявки обвинуваченого до 
суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримі
нальне провадження буде здійсню
ватись за відсутності обвинуваче
ного в порядку спеціального судо
вого провадження.

Суддя Бірса О.В. 
ПОВІСТКА

про виклик обвинуваченого  
Білецького Є.В.

для прийняття участі в судовому 
засіданні

Білецький Євген Володимирович, 
17.06.1981 р.н., зареєстрований: Доне
цька область, м. Ясинувата, в порядку ч. 8 
ст. 135 КПК України, ст. 2975 ч. 3, ст. 323 
КПК України, викликається на 09:00 год. 
21.01.2022 р. до Красноармійського місь
крайонного суду Донецької області (До
нецька обл., м. Покровськ, вул. Європей
ська, 20, зал № 6) для прийняття участі в 
судовому засіданні в статусі обвинуваче
ного в кримінальному провадженні за  
№ 22021050000000008 від 26.04.2021 за 
ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 2583, ч. 1 
ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого  

Стаховича С.С. 
для прийняття участі в судовому  

засіданні
Стахович Сергій Сергійович, 21.09.1983 

р.н., зареєстрований: Донецька об
ласть, с. Вовче, в порядку ч. 8 ст. 135 
КПК України, ст. 2975, ч. 3 ст. 323 
КПК України, викликається на 11:00 
год. 22.12.2021 р. до Красноармійсько
го міськрайонного суду Донецької облас
ті (Донецька обл., м. Покровськ, вул. Єв
ропейська, 20, каб. № 3) для прийняття 
участі в судовому засіданні в статусі обви
нуваченого в кримінальному провадженні 
за № 22021050000000009 від 26.04.2021 
за ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 2583,  
ч. 1 ст. 438 КК України.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні підготовчого судового 

засідання в порядку спеціального  
судового провадження

Обвинувачений Гнилицький А.В., 
12.02.1985 р.н., уродженець м. Прага, за
реєстрований за адресою: м. Суми, вул. Ін
тернаціоналістів, буд. 63А, кв. 110, який 
відповідно до ч.2 ст.15, ч. 1 ст.2583, ч.2 
ст. 110 КК України викликається у судо
ве засідання в порядку спеціального су
дового провадження, на: 13.01.2022 р. 
на 1300 год., 17.02.2022 р. на 1300 год., 
24.02.2022 р. на 1100 год., 03.03.2022 р. 
на 0930 год., 24.03.2022 р. на 1300 год., 
26.04.2022 р. на 1300 год., 05.05.2022 р. 
на 1300 год., 26.05.2022 р. на 1300 год. 
в приміщенні Зарічного районного суду 
м. Суми за адресою: м. Суми, пров. Ака
демічний, 13, зал 3, каб. 303, головуючий 
суддя Клімашевська І. В.

Повістка про виклик 
Потерпілого Магеррамова Аскера Ілья

ас огли, 29.05.1971 р.н., проживаючий за 
адресою: Одеська обл, Березівський рн, 
м. Березівка, вул. Пушкінська, 79, та по
терпілого Скрипниченка Руслана Анато
лійовича, 26.12.1972 р.н., проживаючий 
за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалев
ського, 142А, викликаються у судове за
сідання по справі відносно Мураховсько
го О.Д., що відбудеться 21.01.2022 ро
ку о 09.30 годині в залі судових засідань 
№ 130 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Бал
ківська, 33.

Поважні причини неприбуття особи на 
виклик суду згідно зі статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинува
ченого та потерпілого передбачені стаття
ми 139, 325 КПК України. 

Суддя Осіік Д.В.

Повістка про виклик обвинувачених при 
здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Обвинувачені Дябов Володимир Ана

толійович, 30.01.1970 року народжен
ня, зареєстрований за адресою: м. Одеса, 
вул. Академіка Сахарова, 38, кв. 66, Крав
ченко Андрій Сергійович, 16.07.1977 ро
ку народження, зареєстрований за адре
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 22а/1, кв. 
51, Шалунов Олександр Миколайович, 
13.09.1984 року народження, зареєстро
ваний за адресою: Одеська область, Крас
ноокнянський район, с. Дігори, відповід
но до вимог ст.ст. 297 5, 323 КПК України 
викликаються в судове засідання, що від
будеться 20.01.2022 року о 12:00 годині в 
залі судових засідань № 233 Приморсько
го районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в 
судовому засіданні як обвинувачених. 

Суддя С.М. Кічмаренко
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08 грудня 2021 року 
Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному  

провадженні 
Кримінальне провадження № 11-кп/824/329/2021

Київський апеляційний суд 
_________________________________

(найменування суду)

викликає Вас як обвинувачену
на 02 лютого 2022 року на 14 год. 00 хв.

для участі в розгляді апеляційного про-
вадження за апеляційною скаргою за-
хисника Тімашова А.С. в інтересах Ри-
жової І.В. на вирок Святошинського ра-
йонного суду м. Києва від 11.07.2019 
року, яким Рижову І.В. визнано винува-
тою у вчиненні злочину, передбаченого 
ч.1 ст. 111 КК України (в редакції Зако-
нів № 1183-VII від 08 квітня 2014 року та 
№ 1689- VII від 07 жовтня 2014 року).

Місцезнаходження суду:
03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а

Суддя-доповідач: Кияшко О.А.

_________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Кому: Рижовій Ірині Володимирівні
Місцезнаходження/місце прожи-
вання:
АР Крим, м. Сімферополь,  
вул. Павленка, 2 
Додатково просимо подати такі  
документи:
що посвідчують особу

Повідомляємо, що Ваша участь 
у апеляційному розгляді не є  
обов’яз ковою, у разі небажання 
брати участь в апеляційному роз-
гляді, прошу повідомити про це Ки-
ївський апеляційний суд.

Тел../факс (044) 284-15-77; (044) 
284-14-56
е-mail: inbox@kia.court.gov.ua

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно  зі статтею 138 
КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-
шення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або 
інші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслі-
док відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лі-
куванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей 
заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйоз-
на загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за ви-
кликом.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 
з’явлення до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 
цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також на-
слідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 
325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх пред-
ставників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327  КПК України.

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу на визначення всеукраїнського  

громадського  об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості  
ветеранів фізичної культури і спорту, яке представлятиме Україну  

у відповідних міжнародних організаціях, на Всесвітніх та Європейських 
спортивних іграх ветеранів фізичної культури і спорту та в інших  

міжнародних спортивних змаганнях
Міністерство молоді та спорту України оголошує конкурс на визначення 

всеукраїнського громадського об’єднання фізкультурно-спортивної спрямо-
ваності ветеранів фізичної культури і спорту (далі – громадське об’єднання), 
яке представлятиме Україну у відповідних міжнародних організаціях, на 
Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів фізичної культури і 
спорту та в інших міжнародних спортивних змаганнях.

Конкурс відбудеться 27 січня 2022 року о 14.00 год. за адресою: м. Київ, 
вул. Еспланадна, 42, каб. 313. 

1. До участі у конкурсі допускаються громадські об’єднання (федерації, 
асоціації, спілки, союзи тощо), юридичні особи, зареєстровані у встановле-
ному законодавством порядку, які мають всеукраїнський статус.

2. Для участі у конкурсі відповідним громадським об’єднанням до Мінмо-
лодьспорту подається заява на участь у конкурсі.

3. До заяви додаються:
копія свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання;
копія статуту громадського об’єднання;
довідка про кількість фізичних та юридичних осіб - членів громадського 

об’єднання, зареєстрованих в установленому законодавством порядку;
інформація про організацію та проведення громадського об’єднання все-

українських спортивних змагань;
інформація про наявність у громадського об’єднання висококваліфікова-

них спортсменів;
інформація про сприяння розвитку спорту ветеранів фізичної культури і 

спорту;
інформація про забезпечення громадського об’єднання участі ветеранів 

фізичної культури і спорту у відповідних міжнародних спортивних змаган-
нях;

довідка про залучення ветеранів фізичної  культури і спорту до реалізації 
державної політики з фізичної культури і спорту, пропаганди олімпійсько-
го руху та формування здорового способу життя серед осіб середнього та 
старшого віку.

4. Всі документи, що подаються, та окремо їхні копії мають бути прону-
меровані, прошнуровані, підписані керівником або уповноваженою особою 
громадського об’єднання та скріплені печаткою.

5. Громадські об’єднання не допускаються до участі у конкурсі у разі коли:
надані документи містять недостовірну інформацію;
громадське об’єднання не відповідає вимогам пункту 1;
громадське об’єднання відмовилося від участі в конкурсі шляхом надси-

лання Мінмолодьспорту офіційного листа;
громадське об’єднання перебуває у стадії припинення діяльності;
конкурсні документи надано після закінчення встановленого строку, не в 

повному обсязі або з порушенням вимог пунктів 3-6.
6. Заяви та конкурсні документи приймаються з 17 грудня 2021 року по 

14 січня 2022 року  щоденно, крім вихідних та святкових днів, з  10.00  до 
16.00   за  

адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, кім. 516. Останній день подачі заяв 
та конкурсних документів: до 15.00  14 січня 2022 року. 

Контактний тел.: 289-09-98.
7. Після закінчення строку подання заяв та необхідних документів Комісія 

розглядає надані матеріали протягом 10 (десяти) робочих днів.

ЗАЯВА
на участь у конкурсі з визначення всеукраїнського громадського об’єднання 

фізкультурно – спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури  
і спорту, яке представлятиме Україну у відповідних міжнародних  

організаціях, на Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів  
фізичної культури і спорту та в інших міжнародних змаганнях

Заявник:______________________________________________________
_______________________________________________________________

(найменування юридичної особи)

Керівник:______________________________________________________
                (прізвище, ім’я, по батькові, посада)

Юридична та фактична адреса організації: __________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(тел./факс, е-mail)
Просить надати повноваження представляти Україну у відповідних між-

народних організаціях, на Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ве-
теранів фізичної культури і спорту та в інших міжнародних змаганнях тер-
міном на чотири роки.

Основна мета діяльності організації:________________________________
_______________________________________________________________

Перелік документів, що додаються до заяви:_________________________
_______________________________________________________________

 
Керівник громадського об’єднання         _________              ____________________ 
                                                                  (підпис)                 (Вл. ім’я ПРІЗВИЩЕ)
         

               МП
«____»__________20____р.

Оголошення № 286/5/6783-НЕР
про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир
на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах 

України
1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6,  

м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на 

умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах Укра-
їни;

2.2. міста і регіони України, де планувалось закупити кварти-
ри, та їх кількість: лот 1 — м. Вінниця, до 30 квартир; лот 2 —  
м. Луцьк, до 30 квартир; лот 3 — м. Дніпро, до 30 квартир; лот 4 
— м. Ужгород, до 50 квартир; лот 5 — м. Житомир, до 30 квар-
тир; лот 6 — м. Запоріжжя, до 30 квартир; лот 7 — м. Івано-
Франківськ, до 30 квартир; лот 8 — м. Київ, до 100 квартир; лот 
9 — м. Кропивницький, до 30 квартир; лот 10 — м. Львів, до 100 
квартир; лот 11 — м. Миколаїв, до 50 квартир; лот 12 — м. Оде-
са, до 90 квартир; лот 13 — м. Полтава, до 50 квартир; лот 14 — 
м. Рівне, до 30 квартир; лот 15 — м. Суми, до 10 квартир; лот 
16 — м. Тернопіль, до 30 квартир; лот 17 — м. Харків, до 100 
квартир; лот 18 — м. Херсон, до 30 квартир; лот 19 — м. Хмель-
ницький, до 30 квартир; лот 20 — м. Черкаси, до 30 квартир; 
лот 21 — м. Чернівці, до 30 квартир; лот 22 — м. Чернігів, до 
30 квартир; лот 23 — м. Ковель Волинської області, до 15 квар-
тир; лот 24 — м. Біла Церква Київської області, до 30 квартир; 
лот 25 — м. Бровари Київської області, до 30 квартир; лот 26 —  
м. Білгород-Дністровський Одеської області, до 30 квартир; лот 
27 — смт Таїрове, с. Крижанівка, с. Фонтанка, смт Авангард, 
смт Хлібодарське Одеської області, до 30 квартир; лот 28 — 
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, до 30 квартир; лот 29 
— м. Маріуполь Донецької області, до 30 квартир; лот 30 —  
м. Умань Черкаської області, до 15 квартир;

2.3. терміни передачі квартир та оформлення права власнос-
ті на квартири за Державою Україна в особі Міністерства обо-
рони України: на вторинному ринку — до 23.12.2021; на умо-
вах пайової участі терміни передачі квартир — до 15.04.2022, 
оформлення права власності — до 30.04.2022.

3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується 

інформація про конкурс: www.mil.gov.ua, розділ «Державні за-
купівлі» — Конкурсна комісія з відбору пропозицій щодо заку-
півлі квартир;

3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про прове-
дення конкурсу, опублікованого в засобах масової інформації:  
№ 286/5/6250-НЕР у газеті «Урядовий кур’єр» від 25.11.2021  
№ 227 (7095).

4. Результат проведення конкурсу:
4.1. дата визначення переможця конкурсу, який подав найви-

гіднішу конкурсну пропозицію: 14.12.2021;
4.2. конкурс відмінено за лотами:
4.2.1. лот 1 — м. Вінниця, до 30 квартир; лот 2 — м. Луцьк, 

до 30 квартир; лот 3 — м. Дніпро, до 30 квартир; лот 4 —  
м. Ужгород, до 50 квартир; лот 5 — м. Житомир, до 30 квартир; 
лот 6 — м. Запоріжжя, до 30 квартир; лот 7 — м. Івано-Фран-
ківськ, до 30 квартир; лот 9 — м. Кропивницький, до 30 квар-
тир; лот 10 — м. Львів, до 100 квартир; лот 11 — м. Микола-
їв, до 50 квартир; лот 12 — м. Одеса, до 90 квартир; лот 13 — 
м. Полтава, до 50 квартир; лот 15 — м. Суми, до 10 квартир; 
лот 16 — м. Тернопіль, до 30 квартир; лот 18 — м. Херсон, 
до 30 квартир; лот 19 — м. Хмельницький, до 30 квартир; лот 
20 — м. Черкаси, до 30 квартир; лот 21 — м. Чернівці, до 30 
квартир; лот 22 — м. Чернігів, до 30 квартир; лот 24 — м. Бі-
ла Церква Київської області, до 30 квартир; лот 25 — м. Брова-
ри Київської області, до 30 квартир; лот 26 — м. Білгород-Дні-
стровський Одеської області, до 30 квартир; лот 27 — смт Таї-
рове, с. Крижанівка, с. Фонтанка, смт Авангард, смт Хлібодар-
ське Одеської області, до 30 квартир; лот 28 — м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області, до 30 квартир; лот 29 — м. Маріу-
поль Донецької області, до 30 квартир; лот 30 — м. Умань Чер-
каської області, до 15 квартир — оскільки подано для участі у 
конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;

4.2.2. лот 8 — м. Київ, до 100 квартир; лот 14 — м. Рівне, до 
30 квартир; лот 17 — м. Харків, до 100 квартир — у зв’язку з 
відхиленням усіх конкурсних пропозицій.

5. Інформація про переможця конкурсу:
Лот 23 — м. Ковель Волинської області, до 15 квартир:
Пропозиція 5.23. ТзОВ «Житлобуд-2», предмет закупівлі:  

12 квартир у м. Ковель Волинської області, вул. Володимира 
Кияна, буд. 70 Б.

До уваги засновника ТОВ «ШАХТАРСЬКТРАНС» 

(ЄДРПОУ 33467331). Розпорядник майна повідомляє про за-

сідання комітету кредиторів, що відбудеться 17.12.2021 року 

об 11:00 в режимі відеоконференції за допомогою пропри-

єтарної програми для організації вІдеоконференцій ZOOM.

За детальною інформацією просимо звертатися за теле-

фоном +380679593778.
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