АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

СУСПІЛЬСТВО

ДОКУМЕНТИ

3
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Голова громадської організації «Алєм»
Есма Аджієва: «Орнаментом Орьнек
ми можемо виразити пам’ять про своїх
маму в образі троянди і батька в образі
тополі»

Щоб діти успішно навчалися і
залишалися здоровими, держава
у 2022 році надасть 1,5 мільярда
гривень на модернізацію
шкільних харчоблоків

Указ Президента України
«Про внесення змін до
Переліку дипломатичних
посад, приписаних до
дипломатичних рангів»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЦІНА ДОГОВІРНА

ВІВТОРОК, 21 ГРУДНЯ 2021 РОКУ		

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ:
«Стосовно України
настав момент бути
послідовними та
об’єднаними, щоб
стримати подальші
ймовірні дії Росії».

Добропорядні сусіди
сильніші разом
Фото з сайту president.gov.ua

ЦИТАТА ДНЯ

№245 (7113)

Верховний представник ЄС із питань закордонних справ
і політики безпеки про дотримання основних принципів
європейської безпеки

Осінній пік пройдено
ПАНДЕМІЯ. Епідемічна ситуація з COVID-19 в Україні значно
краща, ніж у багатьох європейських країнах. Шість тижнів поспіль спостерігається зниження кількості госпіталізованих. Зайнято 21 567 ковідних ліжок. Минулого тижня госпіталізовано
12 908 осіб. Україна однією з перших у Європі пройшла осінній
спалах захворюваності, її показники відповідають середньоєвропейським. Про це йшлося на селекторній нараді із протидії
поширенню коронавірусної інфекції на території України під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
16 грудня зареєстровано наказ Міністерства юстиції про
розширення переліку професій, для яких вакцинація проти
COVID-19 буде обов’язковою. Він набере чинності 20 січня 2022
року й стосуватиметься всіх працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я державної й комунальної форм власності, всіх комунальних підприємств, установ і організацій.
«А в січні МОЗ планує розглянути можливість запровадження бустерної дози з урахуванням підходів Європейського Союзу», — цитує департамент комунікацій Секретаріату КМУ слова міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

ЦИФРА ДНЯ

14,94 млрд м

3

газу міститься у вітчизняних сховищах.
Минулого тижня запаси скоротилися на
3,4%. Зараз сховища заповнено
на 48,2%

Президенти Анджей Дуда, Володимир Зеленський і Гітанас Наусєда провели на Івано-Франківщині перший саміт
«Люблінського трикутника»

2

ПАРТНЕРСТВО. Україна, Польща й Литва активно

згуртовують світову спільноту навколо ідей безпеки
та миру

Триває передплата на 2022 рік. Передплату приймають усі відділення поштового зв’язку. Також її можна оформити на сайті: ДП «Преса» www.presa.ua та ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua
ОПЕРАТИВНО

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

ОБ’ЄКТИВНО

висвітлюємо діяльність глави держави,
роботу Кабінету Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях
для ветеранів війни, пенсіонерів,
чорнобильців, студентів

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

КОМПЕТЕНТНО

на запитання читачів відповідають
авторитетні спеціалісти: урядовці,
юристи, учені, лікарі

На 1 місяць
40 грн
На 3 місяці
120 грн
На 6 місяців
240 грн
На рік
480 грн
УВАГА! Послуга за приймання передплати на 2022 рік – безкоштовна.

для інших передплатників
та підприємств і організацій

Передплатний індекс 61035
Соціальний передплатний індекс 40227

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080015

USD 27.2846
EUR 30.7661
за 1 долар США
за 1 євро

70 грн
210 грн
420 грн
840 грн

встановлені Національним банком України на 21 грудня 2021 року

RUB 3.6766
/ AU 49053.07
за 10 рублів

AG 607.36за 1 тройську
PTунцію
25313.56

PD 47489.66

21 грудня 2021 року, вівторок, № 245

www.ukurier.gov.ua
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 грудня 2021 р. № 1348
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 грудня 2021 р. № 1668-р
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 грудня 2021 р. № 1672-р
Київ

Про внесення змін до бюджету Фонду
соціального страхування України
на 2021 рік

Про призначення Примуша Р. Б.
заступником Голови Державної служби України
з надзвичайних ситуацій з питань цифрового
розвитку, цифрових трансформацій
і цифровізації

Про тимчасове покладення виконання обов’язків
державного секретаря Міністерства економіки
України на Бояркіну О. А.

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до бюджету Фонду соціального страхування України на 2021 рік, затвер
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2021 р. № 261 (Офі
ційний вісник України, 2021 р., № 27, ст. 1444), — із змінами, внесеними постано
вою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2021 р. № 1252, зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2021 р. № 1348
ЗМІНИ,
що вносяться до бюджету Фонду соціального
страхування України на 2021 рік
1. У позиції «надходження з державного бюджету для виплати застрахованим
особам матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втра
тою працездатності» цифри «800 000» замінити цифрами «2 550 000»:
2. У позиції «Усього доходів» цифри «32 114 234» замінити цифрами «33 864 234».
3. У позиції «Разом коштів з урахуванням залишку коштів на початок року» циф
ри «32 835 877» замінити цифрами «34 585 877».
4. У позиції «матеріальне забезпечення та соціальні послуги» цифри «19 582 937»
замінити цифрами «21 332 937».
5. У позиції «Усього видатків» цифри «32 835 877» замінити цифрами
«34 585 877».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 грудня 2021 р. № 1666-р
Київ

Призначити Примуша Романа Борисовича заступником Голови Державної служ
би України з надзвичайних ситуацій з питань цифрового розвитку, цифрових транс
формацій і цифровізації.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 грудня 2021 р. № 1669-р
Київ

Про звільнення Галабудської Т. М. з посади
державного секретаря Міністерства економіки
України
Звільнити Галабудську Тетяну Миколаївну з посади державного секретаря Мініс
терства економіки України у зв’язку з отриманням негативної оцінки за результатами
оцінювання службової діяльності у 2021 році (пункт 3 частини першої статті 87 Зако
ну України «Про державну службу»).
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 грудня 2021 р. № 1673-р
Київ

Про звільнення Плачкова Г. І. з посади Голови
Державної інспекції ядерного регулювання
України
Звільнити Плачкова Григорія Івановича з посади Голови Державної інспекції ядер
ного регулювання України у зв’язку з отриманням негативної оцінки за результатами
оцінювання службової діяльності у 2021 році (пункт 3 частини першої статті 87 Зако
ну України «Про державну службу»).
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 грудня 2021 р. № 1674-р
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 грудня 2021 р. № 1670-р
Київ

Про тимчасове покладення виконання
обов’язків Голови Державної інспекції ядерного
регулювання України на Корікова О. М.

Про визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження Кабінету Міністрів України
від 1 грудня 2021 р. № 1520

Звільнити Боруховського Богдана Валентиновича з посади першого заступника
Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України у зв’язку з переходом на
іншу роботу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів Украї
ни від 1 грудня 2021 р. № 1520 «Про відсторонення Галабудської Т. М. від виконан
ня повноважень за посадою державного секретаря Міністерства економіки України».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 грудня 2021 р. № 1667-р
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 грудня 2021 р. № 1671-р
Київ

Про визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження Кабінету Міністрів України
від 1 грудня 2021 р. № 1521

Призначити Боруховського Богдана Валентиновича заступником Міністра охоро
ни здоров’я України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про звільнення Боруховського Б. В.
з посади першого заступника Міністра захисту
довкілля та природних ресурсів
України

Про призначення Боруховського Б. В.
заступником Міністра охорони здоров’я
України

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку державного
секретаря Міністерства економіки України, виконання обов’язків державного
секретаря Міністерства економіки України на директора департаменту з управління
об’єктами державної власності зазначеного Міністерства Бояркіну Олену Анатоліївну.

Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України
від 1 грудня 2021 р. № 1521 «Про тимчасове покладення виконання обов’язків дер
жавного секретаря Міністерства економіки України на Бояркіну О. А.».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Державної
інспекції ядерного регулювання України, виконання обов’язків Голови Державної ін
спекції ядерного регулювання України на першого заступника Голови зазначеної Ін
спекції Корікова Олега Миколайовича.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 грудня 2021 р. № 1676-р
Київ

Про погодження призначення Журавльова Ю. М.
виконуючим обов’язки директора державного
підприємства «Фінансування інфраструктурних
проектів»
Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури щодо призначення Жу
равльова Юрія Миколайовича виконуючим обов’язки директора державного підпри
ємства «Фінансування інфраструктурних проектів».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Миколаївський апеляційний суд повідомляє про відкриття 14 грудня 2021 року апеляцій
ного провадження за апеляційною скаргою ДМС України на заочне рішення Вознесенсько
го міськрайонного суду Миколаївської області від 20 жовтня 2021 року та розгляд справи за
позовом ДМС України до Мунши АНМ Сайфуллах про відшкодування витрат, пов’язаних з
примусовим видворенням без повідомлення учасників справи.
Адреса суду: м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 2.
Суддя О. О. Ямкова

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 20.12.2021 (справа № 520/7624/18) надано дозвіл на
здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, пе
редбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364
КК України Курченка Сергія Віталійовича, 21.09.1985 року народження, остання відома адреса реєстрації: Харківська об
ласть, м. Чугуїв, вул. Чапаєва, 9, на теперішній час без реєстрації на території України, який переховується від слідства та
суду, та оголошений у міжнародний розшук.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування
та повістка про виклик підозрюваного
16 грудня 2021 року 							м. Дніпро

ПОВІДОМЛЕННЯ
про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування
та повістка про виклик підозрюваного
16 грудня 2021 року							 м. Дніпро

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 16.12.2021 надано до
звіл на спеціальне досудове розслідування відносно Огільби Фелікса Владиславовича, 21.03.1967 р.н.,
проживаючого за адресою: АР Крим, м. Феодосія, Сімферопольське шосе, 41, кв. 68, у провадженні
№42015040010000122 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.
На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, прошу Вас (Огільба Ф. В.) з’явитися об 11:00 год. 24.12.2021 та
25.12.2021 у Дніпровську спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері (м. Дніпро, вул. Фе
одосіївська, 2, каб. №16) до процесуального керівника у цьому ж провадженні — прокурора Дніпровської
спеціалізованої прокуратури Киричка О. В., для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої пі
дозри та допиту як підозрюваного у вказаному вище кримінальному провадженні.
Також Огільба Ф. В. необхідно прибути до зазначеної прокуратури об 11:00 год. 28.12.2021 та 29.12.2021
для закінчення досудового розслідування (ознайомлення з матеріалами, згідно ст. 290 КПК України), вру
чення обвинувального акта та реєстру досудового розслідування у провадженні.
Поважні причини та наслідки неприбуття — ст.ст. 138, 139 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 16.12.2021 надано дозвіл на
спеціальне досудове розслідування відносно Чиж Вадим Іванович, 03.10.1974 р.н., проживаючого за адре
сою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Чехова, 1, у провадженні №42015040010000147 за ознаками злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.
На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, прошу Вас (Чиж В. І.) з’явитися о 10:00 год. 24.12.2021 та
25.12.2021 у Дніпровську спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері (м. Дніпро, вул. Фе
одосіївська, 2, каб. №16) до процесуального керівника у цьому ж провадженні — прокурора Дніпровської
спеціалізованої прокуратури Киричка О. В., для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої під
озри та допиту як підозрюваного у вказаному вище кримінальному провадженні.
Також Чиж В. І. необхідно прибути до зазначеної прокуратури о 10:00 год. 28.12.2021 та 29.12.2021 для
закінчення досудового розслідування (ознайомлення з матеріалами, згідно ст. 290 КПК України), вручення
обвинувального акта та реєстру досудового розслідування у провадженні.
Поважні причини та наслідки неприбуття — ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Повістка про виклик підозрюваного

Кобзар Костянтин Миколайович, 25.12.1969 р.н., відпо
відно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхід
но з’явитися 24 грудня 2021 року о 9 год. 00 хв. до Дер
жавного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Бо
рисоглібська, 18, каб. 524 для допиту як підозрювано
го та отримання, у разі погодження прокурором, пові
домлення про підозру у кримінальному провадженні
№ 42017000000002661 від 16.08.2017.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття за
значені у ст. ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР О. Юрчук
тел. 365-40-00

до слідчого в порядку ст. 133 ч. 8, ст. 135 КПК України
Слідче управління ГУНП ум. Києві повідомляє про виклик
Новика Михайла Михайловича, 12.09.1991 р. н., відоме місце
реєстрації: м. Київ, вул. Кропивницького, буд. 3 кв. 16 на 11.00
год. 24.12.2021 до слідчого Палішевської О. В. за адресою:
м. Київ, вул. Антоновича, 114, каб. 308 для допиту та прове
дення інших слідчих дій як підозрюваного у кримінальному
провадженні № 12019100000000585 від 30.05.2019 за озна
ками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п.п. 6, 11
ч. 2 ст. 115. Наслідки та поважні причини неприбуття особи
на виклик визначені ст.ст. 138-139 КПК України.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюєть
ся процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні
№ 42017000000001114 від 29.08.2017 за підозрою Грицая Валерія Миколайовича, 29.11.1969
року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК
України (державна зрада).
В межах зазначеного кримінального провадження стосовно вказаної особи зібрано достат
ньо доказів для складення та вручення повідомлення про підозру, у зв’язку із викладеним ке
руючись ст. ст. 110, 290 КПК України пропонуємо підозрюваному Грицаю Валерію Миколайо
вичу, 29.11.1969 року народження, прибути разом зі своїм захисником до прокурора відділу
прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Вахули Л. Я. (м. Київ, вул. Ді
лова, 24, перший поверх) у період з 29.12.2021 по 30.12.2021 (з 09:00 по 18:00) для проведен
ня вказаної процесуальної дії.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Повістка про виклик обвинувачених при здійсненні спеціального судового розгляду

В провадженні Луганського апеляційного суду перебуває кримінальне провадження стосовно Шатковського О. С. за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та
ч. 4 ст. 187; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 3 ст. 289; ч. ч. 1,2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 146;
ч. 2 ст. 260; ч. 4 ст. 28 та ч. 1 ст. 263; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 2 ст. 146, та ч. 1 ст. 70 КК України; Потелещенка О. О. за ч. 2 ст. 255; ч. 2
ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 4 ст. 187; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 3 ст. 289; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 3
ст. 146; ч. 2 ст. 260; ч. 4 ст. 28 та ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 2 ст. 146, та ч. 1 ст. 70 КК України; Жукова О. П. за ч. 2 ст. 255; ч. 2
ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 4 ст. 187; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438; ч. 2 ст. 27. ч. 4 ст. 28 та ч. 3 ст. 289; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. ч. 2,3 ст. 146;
ч. 2 ст. 260; ч. 4 ст. 28 та ч. 1 ст. 263; та ч. 1 ст. 70 КК України; Солодкої О. В. за ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 4 ст. 187; ч. 2 ст. 27, ч. 2
ст. 28 та ч. 1 ст. 438; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 3 ст. 289; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. ч. 2,3 ст. 146; ч. 2 ст. 260; ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263; та ч. 1 ст.
70 КК України; Носикова В. В. за ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 4 ст. 187; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 3
ст. 289; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. ч. 2,3 ст. 146; ч. 2 ст. 260; ч. 4 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 КК України; Щотки О. І. за ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 1
ст. 438; ч. 2 ст. 260; ч. 4 ст. 28 та ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 27. ч. 4 ст. 28 та ч. 2 ст. 146; та ч. 1 ст. 70 КК України; Павленка В. В. за ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 2
ст. 28 та ч. 1 ст. 438; ч. 2 ст. 260; ч. 4 ст. 28 та ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 27, ч,4 ст. 28 та ч. 2 ст. 146; та ч. 1 ст. 70 КК України; Павленка С. В. за ч. 2 ст. 255;
ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438; ч. 2 ст. 260; ч. 4 ст. 28 та ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 2 ст. 146; та ч. 1 ст. 70 КК України; Меладзе Г. Г.
за ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438; ч. 2 ст. 260; ч. 4 ст. 28 та ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 2 ст. 146; та ч. 1 ст. 70 КК України; Банченка О. М. за ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438; ч. 2 ст. 260; ч. 4 ст. 28 та ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 2 ст. 146; та
ч. 1 ст. 70 КК України; Щербініна В. О. за ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438; ч. 2 ст. 260; ч. 4 ст. 28 та ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28
та ч. 2 ст. 146; та ч. 1 ст. 70 КК України; Левикіна О. В. за ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438; ч. 2 ст. 260; ч. 4 ст. 28 та ч. 1 ст. 263; ч. 2
ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 2 ст. 146; та ч. 1 ст. 70 КК України, яке здійснюється в порядку спеціального судового провадження.
На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Луганський апеляційний суд викликає Шатковського Олександра Сергійовича, Носикова Володимира Володимировича, Меладзе Георгія Гурамовича, Банченка Олексія Миколайовича, Жукова Олексія Петровича, Павленка Віталія Володимировича, Потелещенка Олексія Олександровича, Левикіна Олександра Володимировича, Павленка Сергія Володимировича, Щотку Олександра Івановича, Щербініна Володимира Олексійовича, Солодку Олену Валеріївну в судове засідання, яке відбудеться 20 січня 2022 року о 16-00 годині за адресою: бул. Дружби Народів, 16, м. Сєвєродонецьк, Луганська область.
Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Руденка В. В., суддів Люклянчука В. Ф., Рябчун О. В.
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУЗНЕЦОВСЬКЕ АТП-15637» (далі — ТДВ «Кузнецовське АТП-15637»), код
ЄДРПОУ 01332081, адреса місцезнаходження: мікрорайон Північний,
Промислова зона, 30, місто Вараш, Рівненська область, Україна, поштовий індекс — 34400, повідомляє, що виконавчим органом ТДВ
«Кузнецовське АТП-15637» прийнято рішення про проведення чергових Загальних зборів учасників, які відбудуться 21 січня 2022 року за адресою: мікрорайон Північний, Промислова зона, 30, місто Вараш, Рівненська область, Україна, поштовий індекс — 34400, в актовому залі приміщення контрольно-пропускного пункту (адміністративнопобутовий корпус №2).
Реєстрація учасників проводитиметься 21 січня 2022 року з 09 год.
00 хв. до 11 год. 00 хв. за місцем проведення Загальних зборів учасників.
Початок зборів о 12 год. 00 хв.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання Голови зборів та Секретаря зборів.
2. Про розгляд заяви директора ТДВ «Кузнецовське АТП-15637»
Пінчука І.А. про звільнення.
3. Про обрання виконавчого органу (директора) ТДВ «Кузнецовське
АТП-15637».
4. Про затвердження нової редакції Статуту ТДВ «Кузнецовське АТП15637».
5. Різне.
Для участі в Загальних зборах учасникам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам
учасників необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що
посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог
чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів кожен
учасник має можливість ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень, з питань порядку денного за місцезнаходженням ТДВ «Кузнецовське АТП-15637»: мікрорайон Північний, Промислова зона, 30, місто Вараш, Рівненська область, Україна, поштовий індекс — 34400, у робочі дні з 10.00 год. до 12.00 год. в кабінеті директора. Посадова особа для ознайомлення — директор ТДВ «Кузнецовське АТП-15637» Пінчук Іван Андрійович, номер телефону для зв’язку
— 096-391-44-63.
Директор ТДВ «Кузнецовське АТП-15637» Іван ПІНЧУК

ЩОДО ЗАКОНУ ПРО НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ, 2003 РОКУ
ТА У ПИТАННІ
БЕНДІГО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
[BENDIGO INVESTMENTS LIMITED]
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ, що заяву про призначення ліквідатора БЕНДІГО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД [BENDIGO INVESTMENTS LIMITED] (надалі — «Товариство»), зареєстрований офіс якого знаходиться за адресою: Ямрадж Бiлдинг, 3-й пов.,
Маркет Сквер, п/с 3175, Роад Таун, Тортола, Британськi Вiргiнськi Острови [3rd
Floor, Yamraj Building, Market Square, PO Box 3175, Road Town, British Virgin
Islands], було подано до Вищого суду 01 листопада 2021 року ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАФТОВА КОМПАНІЯ «РОСНАФТА» [PJSC ROSNEFT
OIL COMPANY] (надалі — «Заявник») через компанію Дентонс, Палм-Грув Хаус,
3-й пов., Роуд Таун, Тортола ВГ1110, Британські Віргінські острови [Palm Grove
House, Third Floor, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands].
Розгляд заяви призначено на 17 січня 2022 року о 09:00, або як тільки розгляд справи буде доступний у Господарському суді, Вищому суді, Мейн стріт,
Роад Таун, Тортола, Британські Віргінські острови [Main Street, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands]. Ліквідатором БЕНДІГО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД призначено Анну Сільвер, працівника FFP (BVI) Ltd.
Будь-яка особа, яка має намір з’явитися на розгляд заяви, підтримати чи заперечити її, повинна повідомити про свій намір у спосіб, зазначений нижче, відповідно до правила 162 Регламенту про неплатоспроможність 2005 року. Копія
заяви буде надана після сплати регульованого збору на запит будь-якому нижчепідписаному директору, члену або кредитору Товариства.
ПРИМІТКА: - будь-яка особа, яка має намір з’явитися на розгляд зазначеної
заяви, повинна надіслати поштою вказане нижче повідомлення про свій намір в
письмовій формі і зробити це не пізніше 16:00 п’ятниці, 14 січня 2022 року. Повідомлення має відповідати правилу 162 Регламенту про неплатоспроможність
2005 року і вказати назву та адресу особи чи фірми і бути підписаною особою
чи фірмою, або її чи їх адвокатом (якщо є).
Підписано: Дентонс (БіВіАй) Корп
Практикуючі Юристи для Заявника
Палм-Грув Хаус, третій поверх,
Роад Таун, Тортола ВГ1110
Британські Віргінські острови
[Palm Grove House, Third Floor,
Road Town, Tortola VG1110
British Virgin Islands]
(Дентонс Посилання: 3241.181/ЕсДжейСі)

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

СУДОВА ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

У ВЕРХОВНОМУ СУДІ СХІДНО-КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ
У ВИЩОМУ СУДІ
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ
КОМЕРЦІЙНИЙ ВІДДІЛ
ПОЗОВ № BVIHC (COM) 2021/0191

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні спеціального судового провадження на підставі ухвали суду від 08.08.2017
року, викликає як обвинуваченого Цибенка Романа Євгеновича,
24.04.1980 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська
область, м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кримінального провадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/204/21, на підставі обвинувального акту відносно Цибенко Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2,
3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.
Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути в судове засідання, яке відбудеться 10 січня 2022 року о 10 год. 15 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається
повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.
Суддя В. В. Козюменська

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні спеціального судового провадження, на підставі ухвали суду від 30.11.2021,
викликає в якості обвинуваченого Пачковського Миколу Анатолійовича, 27.09.1966 року народження, зареєстрованого в місті Попасна
Луганської області по вул. Миронівській, 6/11 за матеріалами кримінального провадження № 423/381/17 на підставі обвинувального акту
стосовно Пачковського М. А., який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 10 КК України. Обвинуваченому Пачковському М. А. необхідно прибути в судове засідання, яке відбудеться о 12:00 год. 21.01.2022 та об 11:00 год. 28.01.2022
в приміщенні Рубіжанського міського суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, буд. 34, кабінет № 3.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений Пачковський М.А. вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду
справи. У разі неявки обвинуваченого в судові засідання справу буде
розглянуто за його відсутності.
Суддя О. Ш. Мирошникова

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Ходченкова Артема Вікторовича, 07.11.1982 року народження, зареєстрованого за
адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, б. 193, кв. 23, для проведення слідчих дій за участю підозрюваного у кримінальному провадженні №22021080000000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2021, за ч.1 ст. 258-3 КК України, на 10 год.
00 хв. 25.12.2021 у кабінет № 115 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій
області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Ходченкова Артема Вікторовича, 07.11.1982 року народження, зареєстрованого за
адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, б. 193, кв. 23, для проведення слідчих дій за участю підозрюваного у кримінальному провадженні №22021080000000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2021, за ч. 1 ст. 258-3 КК України, на 10 год.
00 хв. 26.12.2021 у кабінет № 115 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій
області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

ПОГОДА НА ЗАВТРА
-4..-9
-10..-15

-2..-7
-7..-12

-3..-8
-10..-15

-8..-13
-14..-19

-1..-6
-7..-12

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 22 ГРУДНЯ
Oбласть

Нiч

Київська
-10..-15
Житомирська
-9..-14
Чернігівська
-11..-16
Сумська
-13..-18
Закарпатська
-7..-12
Рівненська
-8..-13
Львівська
-6..-11
Івано-Франківська -9..-14
Волинська
-7..-12
Хмельницька
-7..-12
Чернівецька
-8..-13
Тернопільська
-7..-12
Вінницька
-8..-13

День

Oбласть

-4..-9
-3..-8
-6..-11
-7..-12
-1..-6
-3..-8
-1..-6
-2..-7
-2..-7
-2..-7
-1..-6
-2..-7
-2..-7

Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч

День

-10..-15
-3..-8
-9..-14
-3..-8
-11..-16
-4..-9
-10..-15
-4..-9
-6..-11
0..-5
-7..-12
-1..-6
-7..-12
-1..-6
-9..-14
-3..-8
-15..-20 -8..-13
-13..-18 -7..-12
-15..-20 -9..-14
-5..-10
0..-5
-6..-8 -11..-13

Укргiдрометцентр
Міністерство соціальної політики оголошує конкурс із 21 грудня 2021 р.
на заміщення посади:
директора Науково-дослідного інституту Міністерства соціальної
політики України і Національної академії наук України
Вимоги до претендентів на посаду: громадянство України; мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії; стаж роботи на посадах
наукових працівників та/або науково-педагогічних працівників не менше як
10 років; вільне володіння державною мовою.
Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи: заяву про
участь у конкурсі на ім’я керівника уповноваженого органу, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента на
посаду керівника обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; особовий листок
з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри; автобіографію;
копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду,
яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх
та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27.09.2000 № 1465; довідку про наявність або відсутність судимості; витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом; копію трудової книжки; письмову згоду на обробку персональних даних
Прийом документів претендентів здійснюється протягом двох місяців з
21 грудня 2021 р. за адресою: вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601.
Контактна інформація: тел. (044) 289-40-25, 289-09-45, ел. адреса:
uop2@mlsp.gov.ua., сайт Мінсоцполітики: https://www.msp.gov.ua.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання в якості обвинуваченого Морозова Олега Володимировича, 24.05.1979 року народження, остання відома адреса місця проживання якого знаходиться в районі проведення антитерористичної
операції, а саме: пл. Героїв ВВВ, 7/38, м. Луганськ.
Для розгляду кримінальної справи № 409/340/20 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
Розгляд судового засідання відбудеться 17.01.2022 р. о 10:00 год.
за адресою: 92202, Луганська обл., смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
З моменту розміщення даного повідомлення вважається, що обвинувачений належним чином повідомлений про час, день та місце проведення судового засідання.
Головуючий суддя Третяк О. Г.
Артемівський міськрайсуд Донецької обл. (84500, м. Артемівськ Донецької обл., вул. Артема, 5) розглядає обвинувальний акт стосовно
Балагуна Леоніда Дмитровича за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 110 КК України.
Обвинувачений — Балагун Леонід Дмитрович, проживає за адресою: Донецька обл., Бахмутський район, смт Миронівський, вул. Степна, буд. 15, викликається до суду на 24.12.2021 р. на 11:00 годину за
адресою: м. Бахмут, вул. Мира, 5, каб. 315, для участі у розгляді справи.
Суддя Т. В. Давидовська

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 14
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер,
п’ятницю та суботу
Зам. № 85 779
Загальний тираж за грудень 175 350

Листування з читачами тiльки
на сторiнках газети.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть
iнформацiї та реклами несуть автори
та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному
центрi «Урядового кур’єра».
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