ТУРИЗМ

ТЕНДЕНЦІЇ
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Як ринок праці відреагував
на ковідну дійсність і чи
адаптувалися підприємці
та громадяни до нових
реалій?
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ДОКУМЕНТИ

Напередодні Різдва Христового
за григоріанським календарем
«Урядовий кур’єр» розповідає,
як зустрічають свято
у Вроцлаві
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Указ Президента
України «Питання
координації
зовнішньополітичної
діяльності держави»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЦІНА ДОГОВІРНА

П’ЯТНИЦЯ, 24 ГРУДНЯ 2021 РОКУ		

АННАЛЕНА БЕРБОК:
«Щодо співпраці ЄС — Україна,
то на саміті у жовтні
та на саміті «Східного
партнерства» минулого
тижня визначено порядок
денний. І ми віримо у
спроможність України
продовжувати реформи».

Цифровізація
та діджиталізація
набирають обертів
Фото надала пресслужба Кабінету Міністрів України

ЦИТАТА ДНЯ

№248 (7116)

Міністр закордонних справ ФРН про поглиблення наших
двосторонніх контактів та зближення України
і Європейського Союзу

Енергетика збільшує
маневрові потужності
НАЦБЕЗПЕКА. Перший випробувальний пуск гідроагрегату №3 Ташлицької ГАЕС, складової Южно-Українського енергокомплексу, відбувся в День енергетика. «Це додаткова маневрова потужність Об’єднаної енергосистеми, додаткові 150 МВт для
покриття пікових навантажень. Крім того, це чиста, екологічна
енергія, це черговий крок до безвуглецевого світу, до якого ми
всі прагнемо», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, який брав участь у заході.
Запуск гідроагрегату важливий для підвищення надійності роботи Южно-Української АЕС і стабільного енергопостачання півдня України, де проживає 5 мільйонів людей, повідомляє прес
служба Міненерго.
«Ця подія без перебільшення історична. Адже це насамперед крок до енергетичної незалежності України. А ще крок до
об’єднання енергосистеми України з енергосистемою Європи.
Щиро вітаю всіх, хто доклав до цього зусиль. Це окремі перемоги, які складаються в одну велику перемогу, до якої ми прагнемо,
— абсолютної енергетичної незалежності нашої держави», — зазначив профільний міністр.

ЦИФРА ДНЯ

759 млн грн
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До урядовців завітали пластуни й передали їм часточку Віфлеємського вогню миру

виплатила Національна служба
здоров’я за проведення вакцинації
від COVID-19 упродовж 2021 року

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. «єПідтримка» залучає

нових учасників, а «єМалятко» спрощується й розширює
функціонал

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 080046

USD 27.2747
EUR 30.845
за 1 долар США
за 1 євро

70 грн
210 грн
420 грн
840 грн

встановлені Національним банком України на 24 грудня 2021 року

RUB 3.709
/ AU 49305.57
за 10 рублів

AG 622.94за 1 тройську
PTунцію
26508.01

PD 51402.72

24 грудня 2021 року, п’ятниця, № 248

www.ukurier.gov.ua
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документи
ПОВІДОМЛЕННЯ
про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту
в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу
виробництва, твердих походженням з Російської Федерації
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від
демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі
(далі — Комісія) рішенням від 14.07.2006 № АД-135/2006/143-35 застосувала остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП)
мокрого способу виробництва, твердих походженням з Російської Федерації.
На вимогу товариства з обмеженою відповідальністю «УНІПЛИТ» рішенням Комісії від 15.02.2021 № АД-475/2021/4411-03 порушено перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку
їх застосування (далі — перегляд).
Період дослідження: 01.01.2016 — 31.12.2020.
Період перегляду: 01.01.2020 — 31.12.2020.
У рамках проведення перегляду жоден російський виробник чи експортер товару
не виявив бажання співпрацювати з Міністерством економіки України (далі — Мінекономіки) та не зареєструвався заінтересованою стороною перегляду.
Ураховуючи вказане, Мінекономіки провело дослідження та зробило відповідні
висновки на підставі найбільш показової інформації, яка була в його розпорядженні.
Відповідно до вимог Закону Комісія розглянула подані Мінекономіки матеріали та
звіт про результати проведення перегляду та встановила:
ТОВ «УНІПЛИТ» є належним національним товаровиробником;
у період перегляду імпорт плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Російської Федерації не здійснювався;
рівень застосованих антидемпінгових заходів був достатнім для запобігання демпінговому імпорту та заподіянню ним шкоди національному товаровиробнику;
становище експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключається
ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіюватиме шкоду національному товаровиробнику;
припинення застосування антидемпінгових заходів ймовірно спричинить поновлення дії демпінгу та заподіяння шкоди;
національні інтереси потребують продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва,
твердих походженням з Російської Федерації.
У зв’язку із зазначеним та відповідно до статей 12 і 19 Закону Комісія прийняла рішення № АД-524/2021/4411-03, згідно з яким вирішила:
завершити перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування, порушений відповідно до рішення Комісії від 15.02.2021 № АД-475/2021/4411-03;
продовжити строком на п’ять років дію антидемпінгових заходів, застосованих
рішенням Комісії від 14.07.2006 № АД-135/2006/143-35, із змінами та доповненнями, і продовжених рішеннями Комісії від 12.02.2010 № АД-227/2010/4403-41 та від
12.02.2016 № АД-351/2016/4411-05;
пункт 2.9 рішення Комісії від 14.07.2006 № АД-135/2006/143-35 викласти в такій редакції:
«2.9. Імпорт на митну територію України товару, зазначеного в пункті 1 цього рішення, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України, та у разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою у
розмірі 31,58 %.».

Рішення Комісії від 22.12.2021 № АД-524/2021/4411-03 набирає чинності з дня
опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування остаточних антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну деревостружкових плит походженням
з Республіки Білорусь та Російської Федерації
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від
демпінгового імпорту» (далі — Закон) за скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «Свиспан Лімітед» рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі
(далі — Комісія) від 16.02.2021 № АД-480/2021/4411-03 було порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну деревостружкових плит походженням з
Республіки Білорусь та Російської Федерації (далі — розслідування).
Згідно зазначеного рішення Комісії об’єктом розслідування встановлено товар,
що має такий опис:
деревостружкові плити з деревини (ДСП), за виключенням плит ДСП, покритих
декоративною шаруватою пластмасою (далі — товар), що класифікуються згідно з
УКТЗЕД за кодами 4410 11 10 00, 4410 11 30 00 та 4410 11 90 00.
Країнами походження товару є Республіка Білорусь та Російська Федерація.
Факти щодо наявності та величини шкоди, що заподіюється національному товаровиробнику, встановлювалися за період дослідження: 01.01.2018 – 31.12.2020.
Факти щодо наявності та величини демпінгу стосовно імпорту в Україну товару
встановлювалися за період розслідування: 01.01.2020 — 31.12.2020.
Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економіки України (далі — Міністерство) звіт та матеріали про результати проведення розслідування і встановила наступне:
ТОВ «Свиспан Лімітед» є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 та статті 11 Закону, оскільки його частка у загальному
виробництві подібного товару в Україні становила понад 50 %;
товар, що виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень
пункту 26 статті 1 Закону є подібним до товару, що є об’єктом розслідування;
наявність протягом періоду розслідування демпінгового імпорту в Україну товару
походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації;
демпінгова маржа розраховувалася шляхом порівняння експортної ціни та нормальної вартості, прирівняних до однакових торговельних умов. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу;
розраховано наступні рівні демпінгової маржі: для товару походженням з Російської Федерації — 19,96 % та для товару походженням з Республіки Білорусь —
45,14 %;
обсяги демпінгового імпорту в період розслідування зросли на 70,2 %, порівняно
з 2018 р., та на 30,6 %, порівняно з 2019 р.;
частка демпінгового імпорту відносно виробництва в період розслідування збільшилась на 29,2 % у порівнянні з 2019 р. та на 100,9 %, порівняно з 2018 р., а відносно споживання — на 21,2 % та на 67,9 % відповідно;
факт заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику. За період дослідження відбулося погіршення ряду фінансово-економічних показників національного товаровиробника, зокрема зменшилися: обсяги товарного виробництва на 4,6 %,
рівень використання виробничих потужностей на 3,5 %, обсяги експорту на 24,7 %;
фінансовий результат від продажу на внутрішній ринок у доларовому еквіваленті на
47,5 %, у гривневому — на 47,1 %, рентабельність реалізації на 46,2 % обсяги здійснених інвестицій на 58,7 %;

маржу шкоди розраховано на наступному рівні: для товару походженням з Республіки Білорусь — 60,18 % та для товару походженням з Російської Федерації
—18,19 %;
наявність в Республіці Білорусь та Російській Федерації значного експортного потенціалу, що свідчить про ймовірність значного зростання обсягів демпінгового імпорту товару походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації;
демпінговий імпорт в Україну товару походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації здійснювався за цінами, що були нижчими за ціни продажу подібного товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку України;
інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;
наявність причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом в Україну товару походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації та шкодою, заподіяною національному товаровиробнику;
національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.
Основні факти і висновки Міністерства в рамках проведення розслідування надіслано всім заінтересованим сторонам та надано можливість надати коментарі.
Коментарі заінтересованих сторін не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих
аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності фактів демпінгу, істотної шкоди, заподіяної національному товаровиробнику, та
причинно-наслідкового зв’язку між ними.
Відповідно до пункту 3 частини п’ятої статті 16 Закону розмір ставки остаточного
антидемпінгового мита не повинен перевищувати величину демпінгової маржі та може бути меншим за величину цієї маржі, якщо такий розмір ставки є достатнім для
запобігання шкоді, що заподіюється національному товаровиробнику.
Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія
прийняла рішення від 22.12.2021 № АД-523/2021/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деревостружкових плит походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації», згідно з яким вирішила
застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації, що має такий опис:
деревостружкові плити з деревини (ДСП), що класифікуються згідно з УКТЗЕД за
кодами 4410 11 10 00, 4410 11 30 00 та 4410 11 90 00.
Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом
запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою:
для товару походженням з Республіки Білорусь — 45,14 %;
для товару походженням з Російської Федерації — 18,19 %.
Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.
Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.
Остаточне антидемпінгове мито стягується митними органами України незалежно
від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).
Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.
Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за найвищою ставкою.
Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Відповідно до розділу 204(1)(b)
Закону про бізнес-компанії Британських Віргінських
островів 2004 р. ПОВІДОМЛЯЄМО, ЩО компанія
з Британських Віргінських островів НОРДЕЙЛ ТРЕЙДИНГ
ДЕВЕЛОПМЕНТ С. А. (№ 1442158) перебуває
у добровільній ліквідації. Дата початку ліквідації —
20 грудня 2021 року. Ліквідатором призначена пані
Шейла Вілна Маньян, буд. 9G, Рош Кайман, Мае,
Сейшели.

ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» інформує абонентів
З 01 січня 2022 року змінюється розмір абонентної плати в певних тарифних планах на послуги доступу до пакетів телепрограм за «IP протоколом»,
послуги «ТБ + Інтернет» за «IP протоколом» для суб’єктів господарювання та
певних додаткових послуг для суб’єктів господарювання.
До 31.12.2021 р. абоненти можуть безоплатно обрати будь-який інший доступний тарифний план для підключення.
Детальну інформацію для суб’єктів господарювання можна отримати на
сайті volia.com або зателефонувавши за номерами: +38 (068) 50 222 00; +38
(066) 50 222 00; +38 (073) 50 222 00.
Вартість дзвінків відповідно до тарифів вашого оператора зв’язку.

Оголошення
про результати 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 найкращої пропозицій щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів їх
сімей на земельних ділянках:
в м. Чернігів, кадастровий номер 7410100000:02:013:0166;
в м. Рівне, кадастрові номери 5610100000:01:015:0170, :0171, :0173;
в Васильківському р-ні, Київської обл., кадастровий номер 3221455300:03:007:0129.
3. Конкурс проведено 21.12.2021.
4. За результатами проведення конкурсу прийняті рішення:
про відміну конкурсу по земельних ділянках в м. Чернігів та в Васильківському р-ні, Київської обл.;
про визнання конкурсної пропозиції ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536», код ЄДРПОУ 30248307, найкращою та
визнання ПрАТ переможцем конкурсу по земельній ділянці в м. Рівне, кадастровий номер 5610100000:01:015:0171;
про визнання конкурсної пропозиції ТзОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ КОНСТРУКЦІЯ», код ЄДРПОУ 40112055,
найкращою та визнання ТзОВ переможцем конкурсу по земельній ділянці в м. Рівне, кадастровий номер
5610100000:01:015:0173;
про відхилення конкурсних пропозицій учасників по земельній ділянці в м. Рівне, кадастровий номер
5610100000:01:015:0170.
Обвинувачений Желіба Микола Миколайович, 25.06.1986 р.н.,
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Новоазовськ,
вул. Леніна, 12, фактично проживає: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Кірова, 147а, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться
24.01.2022 року о 09-00 год., 31.01.2022 року о 09-00 год. до Якимівського районного суду Запорізької області (Запорізька область,
смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25 тел. (06131) 6-11-80) для участі в
судовому засіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбаченні ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Повідомлення про розгляд провадження

Печерський районний суд м. Києва повідомляє про розгляд клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гончара М. К. про встановлення підозрюваному Тумовсу Рейнісу Айварсовичу та його захисникам — адвокатам Солдаткіну О. С., Шеремету О. М., Чаплигіну В. В., Мартиновій О. В. та Байді В. В. у кримінальному провадженні
№12017000000001349 від 18.09.2017 р. строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, яке призначено на 29 грудня 2021 року о 10 год. 00 хв. та відбудеться в приміщенні Печерського районного суду м. Києва за адресою: вул. Володимирська,
15, м. Київ, 01601, каб. 204.

Слідчий суддя Шапутько С. В.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
- «Розділу охорона навколишнього природного середовища» до Детального плану території земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу загальною площею 0,0599 га (кадастровий номер 3221281200:06:004:0060), в смт Велика Димерка
Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області.
Детальний план території розроблено згідно рішення Великодимерської селищної ради № 248 IX-VIIІ від
04.03.2021 року.
Строк громадського обговорення заяви — 15 днів з дати даної публікації.
Пропозиції та зауваження надаються у письмовій формі до Великодимерської селищної ради за адресою:
07442 Київська обл., Броварський р-н, смт Велика Димерка, вул. Бобрицька, 1.
З заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки — «Розділу охорона навколишнього
природного середовища» до Детального плану території земельної ділянки для розміщення та експлуатації
об’єктів дорожнього сервісу загальною площею 0,0599 га (кадастровий номер 3221281200:06:004:0060), в
смт. Велика Димерка Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області можна ознайомитися на вебсайті (http://vdsr.gov.ua/) Великодимерської селищної ради Броварського району Київської.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
20.12.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районного нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заведена спадкова справа після смерті Тютєрєвої Любові Миколаївни, 08.10.1950 р.н, яка померла 11.10.2021 р. Для встановлення кола спадкоємців, які бажають прийняти спадщину в тому числі, які були зареєстровані з померлою на день її смерті, та представників малолітніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до приватного нотаріуса Глаговської О. В, за адресою: Луганська обл, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде
видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину,
Суддя Нестеренко Т. В. подавши заяву нотаріусу.

Південно-західне міжобласне територіальне відділення

Тумовс Рейніс Айварсович
вул. Інбер Віри, 5, кв. 78, м. Одеса
вул. Кліяну, 11, Суніші, Гаркалнський край, Латвійська республіка
reynis@tumovs.com

Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України повідомляє, що адміністративною колегією відділення 5.11.2021 року розпорядженням
№72/82-рп/к розпочато розгляд справи №72/76-21 відносно ТОВ «ЛК МАШИНЕРІ» (ідентифікаційний код — 39172006) та ПП «АЛЕКС ПРОМБУД» (ідентифікаційний код — 39737643).
Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України повідомляє, що адміністративною колегією відділення 22.10.2021 року розпорядженням
№72/77-рп/к розпочато розгляд справи №72/71-21 відносно ПП «Екоспецприлад» (ідентифікаційний код - 37224083) та ТОВ «НТЦ Екотехніка» (ідентифікаційний код — 05606960).
Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України повідомляє, що адміністративною колегією відділення 29.10.2021 року №72/57-р/к прийняте рішення у справі № 72/41-21 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу на ТОВ «Іврус» (ідентифікаційний код — 37521780) у розмірі
34000,00 (тридцять чотири тисячі) гривень.
Приватний нотаріус Цирулик В. В. повідомляє,

місто Суми, вулиця Холодногірська, була заведена спадкова справа.

та ПП «АЛЕКС ПРОМБУД» (ідентифікаційний код — 39737643).

Південно-західним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України 08.10.2021 року прийнято рішення
№72/50-р/к у справі №72/21-21, яким накладено штраф на ФОП Федака С. М. (ід. код 2922811651) та ФОП Мухіна С. О. (ід. код 1944816611)
за порушення, передбачені пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
З текстом рішення можна ознайомитись на суб-сайті Відділення
https://southwestmtv.amcu.gov.ua.

Після смерті Радченко Юрія Анатолійовича відкрито спадкову
справу. Спадкоємця Радченка Едуарда Юрійовича запрошуємо до 5-ї
Харківської міської державної нотаріальної контори (відокремлений
підрозділ) за адресою: м. Харків, вул. Я. Мудрого, 26.

Втрачене свідоцтво на право власності на квартиру за адресою:
м. Київ, вул. Червоноткацька, б. 20А, кв. 70, видане Дніпровською
районною адміністрацією на ім’я Бачило Олександр Валентинович,
вважати недійсним.

П’ятою Харківською міською державною нотаріальною конторою (м. Харків, вул. Валентинівська, 27-Г) відкрито спадкову справу після померлого
17.06.2021 р. Губіна Юрія Михайловича, 1936 р.н. Розшукуються спадкоємці
Губін Ігор Юрійович, 10.08.1961 р.н., та Губіна Ірина Юріївна, 11.09.1969 р.н.

Антимонопольного комітету України повідомляє,
що адміністративною колегією відділення 22 жовтня 2021 року
розпорядженням №72/76-рп/к розпочато розгляд справи №72/70-21
відносно ТОВ «ЛК МАШИНЕРІ» (ідентифікаційний код — 39172006)

що після смерті Лиховид Олександра Володимировича,
23.09.1964 р.н., який помер 01 червня 2021 року, мешкав:
Просимо всіх спадкоємців у строк до 07 січня 2022 року звернутися
до нотаріуса за адресою: 40009, м. Суми, вул. Іллінська,
буд. 12/1, кв. 73.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянку України Павленко Галину Іванівну
10.09.1957 р.н., на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 28.12.2021, 29.12.2021,
30.12.2021 з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка,
буд. 21, для вручення Вам письмового повідомлення
про підозру, допиту в якості підозрюваного та проведенні інших процесуальних дій за Вашої участі у кримінальному провадженні №22021130000000048 від
03.03.2021.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України 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 неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до
0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від
0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою
цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий
несуть відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття 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 здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження
Слідчий слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ
в Донецькій та Луганській областях
Євгенія ДВОРНІКОВА

Підозрюваний Варламов Віталій Сергійович,
25.03.1995 р.н., зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Голубівка, вул. Щорса, буд. 7/2, у порядку ст. ст. 133, 135 КПК України, викликається на
10 год. 00 хв. 04.01.2022, 05.01.2022 та 06.01.2022 до
слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Мазуна Олександра Віталійовича
(тел. 0645233164) за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 21, для допиту та проведення інших процесуальних дій у процесуальному
статусі підозрюваного у кримінальному провадженні
№ 22018130000000065 від 27.02.2020. Поважні причини неприбуття особи на виклик визначені ст. 138
КПК України.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України 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 неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до
0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від
0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою
цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий
несуть відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття 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 здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Громадянин України Конюхов Михайло Петрович,
01.01.1956 р.н., на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 28.12.2021, 29.12.2021,
30.12.2021 з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка,
буд. 21, для вручення Вам письмового повідомлення
про підозру, допиту в якості підозрюваного та проведенні інших процесуальних дій за Вашої участі у кримінальному провадженні №22021130000000048 від
03.03.2021.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України 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 неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до
0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у випадку
неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від 0,5
до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою
цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий
несуть відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття 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 здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Слідчий слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ
в Донецькій та Луганській областях
Євгенія ДВОРНІКОВА

Підозрюваний Ложечка Сергій Олександрович,
28.11.1982 р.н., зареєстрований за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Підгорівка,
вул. Мічуріна, 25, у порядку ст. 133, 135 КПК України,
викликається на 14 год. 00 хв. 04.01.2022, 05.01.2022
та 06.01.2022 до слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в
Донецькій та Луганській областях Мазуна Олександра Віталійовича (тел. 0645233164) за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко,
21, для допиту та проведення інших процесуальних
дій у процесуальному статусі підозрюваного у кримінальному провадженні № 12014130580000742 від
14.07.2014. Наслідки та поважні причини неприбуття
особи визначені у ст.138-139 КПК України.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України 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 неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до
0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у випадку
неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від 0,5
до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою
цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий
несуть відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття 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 здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про здійснення спеціального досудового
розслідування
Ухвалою слідчого судді Приморського районного
суду м. Маріуполя Донецької області від 23.12.2021
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні
№ 22021050000000200 від 01.10.2021 стосовно Рязанова Олексія Миколайовича, 06.08.1965 року народження, громадянина України, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Донецьк, вул.
Островського, буд. 41, кв. 74, актуальне місце проживання якого не встановлено, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про постановлення слідчим суддею ухвали
про здійснення спеціального досудового
розслідування стосовно підозрюваного
Пащенка О. М.
Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 21.12.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні
№42021050000000200 від 28.09.2021 стосовно Пащенка Олексія Миколайовича, 13.05.1987 р.н., громадянина України, останнє відоме місце реєстрації та
проживання: Донецька область, Слов’янський район,
с. Малинівка, вул. Центральна, буд. 34, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2
ст. 260, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Підозрюваний Сергачев Олександр Валерійович,
27.08.1980 р.н., зареєстрований за адресою: Луганська область, Сватівський район, с. Містки, вул.
Дзержинського, 184, у порядку ст.ст. 133, 135 КПК
України, викликається на 16 год. 00 хв. 04.01.2022,
05.01.2022 та 06.01.2022 до слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Мазуна О. В. (тел. 0645233164) за адресою: Луганська
обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 21, для допиту та проведення інших процесуальних дій у процесуальному статусі підозрюваного у кримінальному
провадженні № 12014130580000742 від 14.07.2014.
Наслідки та поважні причини неприбуття особи визначені у ст.138-139 КПК України.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України 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 неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до
0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від
0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою
цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий
несуть відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття 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 здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

ТА ВИКЛИК ДО СЛІДЧОГО

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Рязанова О. М.
при здійсненні спеціального досудового
розслідування
Підозрюваний Рязанов Олексій Миколайович,
06.08.1965 року народження, громадянин України, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Донецьк, вул. Островського, буд. 41, кв.
74, актуальне місце проживання якого не встановлено відповідно до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК
України, Вам необхідно з’явитися 28.12.2021 у період часу з 09:00 до 12:00 до службового кабінету слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у
м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого в ОВС СВ
2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції Шевченка М. В.,
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул.
Морських Десантників, буд. 20, для повідомлення
про завершення досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у
кримінальному провадженні № 22021050000000200
від 01.10.2021, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2
ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, перелік
яких наведений у ст. 138 КПК України, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Пащенка О. М.
при здійсненні спеціального досудового
розслідування
Підозрюваний Пащенко Олексій Миколайович,
13.05.1987 р.н., останнє відоме місце реєстрації та
проживання: Донецька область, Слов’янський район,
с. Малинівка, вул. Центральна, буд. 34, у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 29.12.2021 у період часу з 09:00 до 14:00
до службового кабінету № 4 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до
начальника 1 відділення слідчого відділу 2 управління підполковника юстиції Черечина Андрія Васильовича, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь,
вул. Морських десантників, буд. 20, для повідомлення про завершення досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового
розслідування, а також вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у
кримінальному провадженні №42021050000000200,
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2021, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260
та ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, перелік
яких наведений у ст. 138 КПК України, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Відповідно до ст.ст. 111-112, 135, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 04.02.2015 за
№ 22015130000000052 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, Загоруйко Олег Володимирович, 24.04.1978 р.н., зареєстрований у Луганській області, Білокуракинському районі, с. Червоноармійське, мешканець м. Луганськ,
підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Також, згідно з ст.ст. 133, 135 КПК України, Загоруйко О. В., 24.04.1978 р.н., викликається на 09 год.
00 хв. 28.12.2021, 29.12.2021 та 30.12.2021 до слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Мазуна О. В. (тел. 0645268110) за
адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 21, для вручення повідомлення про зміну та
нову підозру, допиту як підозрюваного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22015130000000052 від 04.02.2015. Наслідки та поважні причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст.138-139 КПК України.
На підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Лихачовій Ларисі Олексіївні, 31.01.1974 року народження, останнє відоме місце проживання (реєстрації): АР
Крим, м. Армянськ, вул. ім. Генерала Корявко, буд.
18, кв. 80, необхідно з’явитися 30 грудня 2021 року о 12 годині 00 хвилин до начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Познаховського С. А. за адресою: м. Київ,
вул. Ділова, 24, каб 408, для отримання повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні № 12021010000000094 від
02.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 438 КК України.

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

24 грудня 2021 року, п’ятниця, № 248

www.ukurier.gov.ua

11

оголошення
Відповідно до рішення за № 21/12/2021-1 від
21.12.2021 р. ТОВ «ІНВЕСТКРЕДО» (ідентифікаційний
код 38151074) припиняє свою діяльність шляхом
ліквідації. Ліквідатором призначено Шкатулову Анну Ігорівну, номер засобу зв’язку +38 (044) 393 42 23.
Заяви від кредиторів з вимогами приймаються у
письмовій формі за адресою: бульвар Дружби Народів, будинок 23, місто Київ, 01133, протягом 2-х місяців з дати оприлюднення відомостей (подання оголошення).

ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» код ЄДРПОУ 40033382,

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення
про здійснення спеціального досудового
розслідування стосовно підозрюваного
Тулупова Євгена Едуардовича
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 22 грудня 2021 року (справа
№ 642/6904/21) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного Тулупова Євгена Едуардовича, 22 червня 1985 року народження, громадянина України, уродженця м. Навої, Узбекистан, зареєстрований за адресою: м. Харків, проспект Перемоги, буд.
61, кв. 102, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 42016220750000176 від 12 жовтня 2016 року.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного для проведення
слідчих (розшукових) та процесуальних дій
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 42016220750000176 від 12 жовтня 2016 року, за
підозрою Тулупова Євгена Едуардовича, у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3
ст. 408 КК України, відносно підозрюваного зібрано
достатньо доказів для складання обвинувального акта, на даний час планується відкриття матеріалів кримінального провадження та надання доступу до них.
Враховуючи викладене, на підставі ст. 133, 135,
297-5 КПК України, підозрюваному Тулупову Євгену Едуардовичу, 22 червня 1985 року народження,
громадянину України, уродженцю м. Навої, Узбекистан, зареєстрований за адресою: м. Харків, проспект Перемоги, буд. 61, кв. 102, необхідно прибути разом зі своїм захисником до старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Москаленка Олександра Олеговича (каб. № 9, вул. Є.Котляра, 7, м. Харків), 28 грудня
2021 року та 29 грудня 2021 року (з 09 год. 00 хв. до
18 год. 00 хв.), для проведення слідчих (розшукових)
та процесуальних дій, вручення процесуальних документів, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, а також отримання копії обвинувального акта, в порядку
ст. 293 КПК України.
Також пропонується в цей же час, відповідно
до вимог ч. 6 ст. 290 КПК України надати прокурору у кримінальному провадженні доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази, документи, якщо Ви маєте намір використати відомості, які містяться у них,
як докази у суді.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому
числі: можливість застосування приводу та здійснення спеціального досудового розслідування.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
ФК №662, видане 26.11.2015, здійснює викуп
та юридичне супроводження боргів
ПП «БІЗОН-ТЕХ 2006», код ЄДРПОУ 34216986,
адреса: 70605, Запорізька обл., Пологівський р-н,
місто Пологи, вул. Лесі Українки, буд. 162, кв. 11.
Звертатися за тел. +38 044 227 05 63.

Підозрюваний Катасанов Андрій Васильович,
03.03.1970 р.н., на підставі ст.ст. 133, 135 КПК
України, викликається на 10 год. 00 хв. 18.01.2022,
19.01.2022 та 20.01.2022 до слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Смоліговця Андрія Олександровича за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 21,
для допиту як підозрюваного та проведення інших
процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 22021130000000133 від 14.06.2021. Наслідки та
поважні причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст. 138-139 КПК України.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України 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 неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до
0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від
0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка,
може бути застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий
несуть відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття 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 здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального
досудового розслідування стосовно підозрюваного Сидоренка О. В.
Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 21.12.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні
№ 22016050000000184 від 08.09.2016 стосовно Сидоренка Олега Валерійовича, 17.07.1976 року народження, громадянина України, останнє відоме місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,
Кальміуський район, м. Новоазовськ, вул. Партизанська, буд. 13, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕНТ ФІНАНС»
(ЄДРПОУ 41042141) ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО ПРИЙНЯТО
РІШЕННЯ №22/12 ВІД 22.12.2021 РОКУ
ПРО ЗВЕРНЕННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ
УКРАЇНИ З ЗАЯВОЮ ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕНТ ФІНАНС»
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ.
ПРОСИМО ЗВЕРТАТИСЬ ЗА ТЕЛЕФОНОМ
044 495 17 29 , +380951104137
та електронна пошта office@inventfinance.com.ua.

17.12.2021 Національний банк України ухвалив рішення про виключення з Державного реєстру фінансових установ ТОВ «ФАКТОР СЕНС» (ЄДРПОУ
43318320), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНТАЙМ
КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 40424878), ТОВ «АЛЬКОР-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 43436231), ПТ «ЛОМБАРД «БОНДАРЕВ І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 36806876), ПрАТ «СК
«ЛІБЕРТІ» (ЄДРПОУ 32708946), КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗОЛОТЕ СТОРІЧЧЯ» (ЄДРПОУ 34758171), Мелітопольської кредитної спілки кадрових військовослужбовців запасу «Товариство «Взаємний кредит»
(ЄДРПОУ 26073309) на підставі поданих ними заяв.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про надання дозволу на спеціальне
досудове розслідування та повістка
про виклик підозрюваного Конограя
Володимира Григоровича
20 грудня 2021 року
м. Дніпро

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні досудового розслідування
Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро
розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному
провадженні №42015220750000061 від 05.02.2015
за підозрою Сєдашова А. С. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК
України.
На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України
викликається підозрюваний Сєдашов Артем Сергійович, 18.10.1994 р.н., зареєстрований за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Челюскіна,
буд. 46, 17.01.2022 о 10:00, на 18.01.2022 о 10:00,
19.01.2022 о 10:00 до старшого слідчого другого
слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, Прокопенка Віктора Олеговича, за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, буд. 7 (каб. № 9) для отримання повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України, допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні №42015220750000061 від 05.02.2015 за ч. 1
ст. 408 КК України, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному
провадженню.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст. ст. 138, 139, 297-5 КПК України,
у тому числі: можливість застосування приводу та
здійснення спеціального досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 20.12.2021 надано дозвіл
на спеціальне досудове розслідування відносно Конограя Володимира Григоровича, 25.03.1978 року
народження, проживаючого за адресою: АР Крим,
м. Сімферополь, вул. Надії Краєвої, буд. 19, у провадженні № 42015040010000136 від 23 лютого 2015
року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 408
КК України.
На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, прошу Вас
(Конограй В. Г.) з’явитися о 10:00 год. 17.01.2022 та
18.01.2022 у Дніпровську спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері (м. Дніпро, вул.
Феодосіївська, 2, каб. № 17), до процесуального керівника у цьому ж провадженні — прокурора Дніпровської спеціалізованої прокуратури Самарської
О. О. для вручення повідомлення про зміну раніше
повідомленої підозри та допиту як підозрюваного у
вказаному вище кримінальному провадженні.
Також Конограю В. Г. необхідно прибути до зазначеної прокуратури о 10:00 год. 20.01.2022 та
21.01.2022 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
Підозрюваний Москальов Сергій Борисович,
03.12.1957 р.н., зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Лутугине, пров. Спортивний, буд. 1,
кв. 2, у порядку ст.ст. 133, 135 КПК України, викликається на 10 год. 00 хв. 28.12.2021, 29.12.2021 та
30.12.2021 до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в
Донецькій та Луганській областях (тел. 0645268110)
за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул.
Федоренко, 21, для допиту як підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій
у кримінальному провадженні №22014130000000178
від 11.08.2014. Наслідки та поважні причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст.138-139 КПК
України.
Старший слідчий Олексій ВЛАСЕНКО
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону)
з продажу активів (майна)
АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

Номер лота
G27N021010 — G27N021018
Найменування активу/стислий Банкомати: Wincor 2050xe 4
опис активу
од., Wincor 2150xe 2 од., NCR
PersonaS M76(6676) 3 од.
Номер лота
G27N021019
Найменування активу/стислий Електронні ключі «ITOKEN»,
опис активу
800 шт.
Місце проведення аукціону
https://prozorro.sale/
Дата проведення аукціону
04.01.2022 р.
Час проведення аукціону
Точний час початку проведення
відкритих торгів (аукціону) вказується на веб-сайті:
https://prozorro.sale/

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Сидоренка О. В.
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Сидоренко Олег Валерійович, 17.07.1976 року народження, громадянин України, останнє відоме місце реєстрації та проживання: Донецька обл., Кальміуський район, м. Ново
азовськ, вул. Партизанська, буд. 13, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам неТретя Харківська міська державна нотаріальна
обхідно з’явитися 28.12.2021 у період часу з 09:00 до 14:00 до службового кабінету № 14 слідчого
відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служконтора (м. Харків, пр-т Московський, №85,
би безпеки України в Донецькій та Луганській областях, до старшого слідчого в ОВС слідчого відтел.
732-57-41) повідомляє, що після померлого
ділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора юстиції Деркача Тараса Анатолійовича, за адресою: Донецька обл., м. Марі29.03.2021 року Ломакіна Анатолія Степановича
уполь, вул. Морських Десантників, буд. 20, для повідомлення про завершення досудового розслівідкрито спадкову справу. Можливі спадкоємці
дування, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також вручення обзапрошуються для оформлення спадщини.
винувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні
№ 22016050000000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2016, в якому У разі неявки спадкоємця до нотконтори протягом місяВи є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.
ця від публікації спадщину буде оформлено
Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.
на ім’я іншого спадкоємця.
Василівський районний суд Запорізької області викликає Попова Олександра Олеговича, 05.02.1981 р.н., у судові засідання по кримінальному провадженню № 1-кп/311/5/2021 відносно Попова Олександра Олеговича, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.14, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3
КК України, які відбудуться 31 січня 2022 року о 10-00 год., 18 березня
2022 року о 10-00 год. у приміщенні суду за адресою: вул. Державна, 2,
м. Василівка Запорізької області.
Суддя Нікандрова С. О.

Повідомлення про ліквідацію
Усім зацікавленим особам та кредиторам
ГО «ЗА ПРОЗОРІ ЗАКУПІВЛІ» (код ЄДРПОУ 39724896) (далі — Організація) наступним повідомляє, що Загальними зборами Організації
20.12.2021 року прийнято рішення про ліквідацію Організації за рішенням учасників (Протокол Загальних зборів №1 від 20.12.2021 року). Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі до 22.02.2022 року
за місцезнаходженням Організації: Україна, 02160, місто Київ, проспект
Соборності, будинок 15,офіс 225.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрювана Рябова Ірина Михайлівна, 25.10.1964
р.н., зареєстрована за адресою: Луганська область,
м. Лутугине, вул. Папаніна, буд. 19, у порядку ст.ст.
133, 135 КПК України, викликається на 10 год. 00
хв. 28.12.2021, 29.12.2021 та 30.12.2021 до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях (тел. 0645268110) за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 21, для
допиту як підозрюваної, а також проведення інших
слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №22014130000000178 від 11.08.2014. Наслідки та поважні причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст.138-139 КПК України.
Старший слідчий Олексій ВЛАСЕНКО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КАРДІНАЛ АЛЬЯНС», код ЄДРПОУ 42346912 (далі Товариство) повідомляє, що 20.12.2021 учасником Товариства прийнято рішення про припинення діяльності Товариства як юридичної особи шляхом його ліквідації, у добровільному порядку, відповідно до чинного законодавства України.
Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі потягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення Учасника щодо припинення Товариства шляхом ліквідації на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру. Заявлення кредиторами вимог приймаються
у письмовій формі за місцезнаходженням Товариства:
01030, місто Київ, вулиця Лисенка, будинок 8.
Ліквідатор ТОВ «КАРДІНАЛ АЛЬЯНС» Чорна А. В.
У Першій Харківській міській державній
нотаріальній конторі відкрито спадкову справу
до майна померлого 23 травня 2020 року
Кучера Андрія Миколайовича, 26 листопада
1963 року народження. Запрошуємо зацікавлених осіб
протягом місяця від публікації звернутися
за адресою: 61003, м. Харків, м-н Конституції, 1,
Палац Праці, 7-й під., 4-й поверх.

14 грудня 2021 року загальними зборами учасників ТОВ «Фінансова компанія «Рікас» (ЄДРПОУ 35465137) було прийнято рішення про
подання заяви до Національного банку України про виключення ТОВ
«Фінансова компанія «Рікас» з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку із закінченням 03.04.2013 року терміну дії ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг та відсутності з 2013 року господарської діяльності з надання фінансових послуг.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
Європа відзначає Різдво, готуючись до п’ятої
хвилі пандемії

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 25 ГРУДНЯ

русну недугу, зможуть у приватному порядку зустрічатися групами до десяти осіб, а для нещеплених і далі діятимуть жорсткіші
правила. Культурні й масові заходи проводитимуть без глядачів.
Як заявив канцлер ФРН Олаф
Шольц, Німеччині поступово вдалося взяти під контроль ситуацію
під час четвертої хвилі пандемії.
Та з огляду на поширення «Омікрону» існує загроза п’ятої хвилі.
Тому влада Німеччини сконцентрується на бустерній вакцинації
і збирається до кінця січня 2022
року зробити 30 мільйонів щеплень бустерною дозою.
На різдвяному базарі Брюсселя на культовій Ринковій площі в
будні й вихідні повно відвідувачів.
І хоч барвистий натовп на вигляд
нібито безтурботний, насправді ярмарок проходить відповідно до епідемічних вимог. Територію ярмарку обгороджено, і туди
пускають лише тих, хто має ковід-сертифікат або негативний
тест на коронавірус. Люди рухаються між барвистими ятками й

муватися правила: один клієнт на
10 квадратних метрів. У Бельгії
буде чинною норма дистанційної
роботи чотири дні на тиждень.
«Наша мета полягає в тому,
щоб запобігти навантаженню на
систему охорони здоров’я і забезпечити відкриття шкіл після
канікул 10 січня», — наголосив
Александер Де Кроо.
Влада Нідерландів вдалася до
радикальних кроків, не чекаючи завершення різдвяних свят. З
початку цього тижня у країні закрили магазини, ресторани, бари, спортивні клуби, перукарні
щонайменше до середини січня. Прем’єр-міністр країни Марк
Рютте назвав цей крок неминучим, оскільки штам «Омікрон»
поширюється в Нідерландах з
надзвичайною швидкістю.
Уряд Франції поки що не оголошував про нові обмежувальні
заходи, проте заборонив в’їзд у
країну громадянам Великої Британії, де зафіксовано найбільшу
в Європі кількість хворих з «Омікроном», — понад 30 тисяч.

розкладками лише в одному напрямку, а увечері, коли потік відвідувачів зростає, вхід на ярмарок перекривають.
За лічені дні до Різдва влада Бельгії оголосила про запровадження нових обмежувальних заходів, які, як сподіваються
в уряді, уповільнять поширення
«Омікрону».
«Усе, що ми знаємо про «Омікрон», не вселяє оптимізму. За
оцінками експертів, цей варіант
дуже скоро стане домінувати у
країні. Тому маємо бути ще обережнішими, ніж досі», — сказав
прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо. Із 26 грудня у країні буде зачинено кінотеатри, театри й концертні зали. Бібліотеки,
музеї та спортивні заклади працюватимуть. Під заборону потраплять усі заходи на відкритому
повітрі, зокрема різдвяні ярмарки й майданчики зимових розваг. Шопінг у компанії потрапив
під заборону, і покупки в магазинах можна буде робити лише
удвох, а магазини мають дотри-

ПОЛІТИЧНА
БОРОТЬБА.
Дружина президента Франції
Бріжит Макрон збирається подати до суду через чутки, поширювані в інтернеті, що вона
нібито народилася хлопчиком
і змінила стать. Ці чутки вперше з’явилися у вересні на ультраправому сайті, потім їх підхопили любителі теорій змови, після чого вони поширилися й у соціальних мережах. Їх
підхопили здебільшого політичні опоненти її чоловіка з-поміж
ультраправих угруповань, антивакцинаторів і прихильників
конспірологічного руху QAnon.
Адвокат 68-річної Бріжит Макрон, яка має трьох дорослих
дітей від першого шлюбу, підтвердив, що перша леді готує
позов до суду.

Фото з сайту grodno24.com

Перша леді Франції готує судовий позов

Чи випадково скандальна плітка набула розголосу
напередодні президентських виборів, які відбудуться
у Франції навесні 2022 року?
Французькі ЗМІ простежили розвиток цієї історії від першої статті, що з’явилася в уль-

траправому журналі. Потім цю
жовту інформацію докладно
обговорювали у трансляції на

YouTube, у якій взяли участь опоненти вакцинації, ті, хто заперечує COVID-19, і крайні праві активісти. Бріжит Макрон не вперше стає мішенню нападок сумнівних онлайн-ресурсів. Відтоді, як 2017 року її чоловік виграв
президентські вибори у Франції,
улюбленою темою різноманітних
інтернет-тролів стала різниця у
віці президентського подружжя.
Бріжит старша від Еммануеля
Макрона на 25 років. Нова скандальна плітка набула розголосу
напередодні президентських виборів, які відбудуться у Франції
навесні 2022 року. Хоч Еммануель Макрон ще офіційно не підтвердив, що виставить свою кандидатуру на другий термін, багато хто очікує, що він незабаром
оголосить про це рішення.

Нiч

Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

-1 -6
+2 -3
-1 -6
-1 -6
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3

День
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
-1 +4
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
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Нiч

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

0 -5
0 -5
0 -5
+2 -3
-2 +3
-2 +3
-2 +3
+2 -3
-2 -7
-1 -6
-3 -8
+1 +6
-2 -4

День
+2 -3
-1 +4
+2 -3
-1 +4
+3 +8
+2 +7
+3 +8
+1 +6
+2 -3
-2 +3
+2 -3
+3 +8
-1 +1

Укргiдрометцентр

Науковці знайшли
ідеально збережений
ембріон динозавра
ЗНАХІДКА. На півдні Китаю у місті Ганьчжоу науковці знайшли яйце динозавра, а в ньому — ідеально збережений ембріон, який вже мав ось-ось вилупитися. Палеонтологи вважають, що яйце належить беззубому динозавру-тероподу або овірапторозавру, а його вік становить щонайменше 66 мільйонів
років. За словами дослідниці з Бірмінгемського університету
доктора Фіон Вайсум Ма, це найліпше збережений ембріон динозавра в історії, повідомляє ВВС.
Довжина ембріона від голови до хвоста становить 27 см,
довжина яйця — 17 см. Воно зберігається у Китаї у природничому музеї Yingliang Stone. Яйце знайшли ще 2000 року, але
відтоді воно лежало в музейному сховищі. Нещодавно у музеї почали ремонтні роботи, працівники стали розбирати експонати сховища і звернули увагу на яйце, в якому, за їхніми
припущеннями, мав бути ембріон. Частину тіла динозавра все
ще вкрито закам’янілостями, і дослідники використовуватимуть передові методи сканування, щоб відтворити зображення всього скелета.
Це відкриття дає змогу дослідникам краще зрозуміти зв’язок
динозаврів із птахами. Закам’янілість свідчить, що ембріон перебував у скрученому стані, як і ембріон птаха перед вилупленням з яйця. За словами доктора Фіон Вайсум Ма, це вказує на
те, що сучасна поведінка птахів еволюціонувала від їхніх предків динозаврів.
Овірапторозавр означає ящір — викрадач яєць. Ці динозаври були пернатими і жили в пізній крейдяний період — від 100
до 66 мільйонів років тому на території сучасних Азії та Північної Америки.
Фото з сайту radiosvoboda.org

СВЯТКУВАННЯ. Попри загрозу нової хвилі пандемії, яку
з високою ймовірністю спричинить новий штам коронавірусу
«Омікрон», Європа намагається відзначити Різдво, зберігши
всі його головні традиції. У більшості європейських міст працюють різдвяні ярмарки, на вулицях продають гаряче вино, смажені каштани й солодощі, яскраво прикрашені вітрини магазинів приваблюють покупців, відкрито ресторани й бари, а квитки
на авіарейси чи поїзди на святкові дати було розкуплено заздалегідь. Люди не приховують
радості, що цього року вони можуть нормально святкувати Різдво. Проте окремі розпорядження
урядів деяких країн ЄС свідчать,
що після розслаблених святкових вихідних знову настануть дні
епідемічних обмежень.
У Німеччині з 28 грудня набудуть чинності посилені обмеження на контакти людей. Жителі країни, які зробили щеплення або перехворіли на коронаві-
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