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«Урядовий кур’єр» нагадує
окупантам і їхнім підспівувачам
в ОРДЛО, що економічний
занепад, як і шило в мішку, не
сховаєш

Міністр у справах ветеранів
Юлія Лапутіна: «Питання
про статус ветерана
дискусійне — війна ще не
завершилася»

Постанова КМУ
«Про встановлення
мінімальних роздрібних
цін на пластикові
пакети»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЦІНА ДОГОВІРНА

СЕРЕДА, 29 ГРУДНЯ 2021 РОКУ		

ЮЛІЯ СВИРИДЕНКО:
«Із січня 2022 року
програму «єПідтримка»
буде модифіковано.
Дамо змогу людям
віком понад 60 років
спрямувати кошти
на придбання ліків».

Як зробити так, аби хліб
залишався доступним
Фото з сайту 1viza.com

ЦИТАТА ДНЯ

№250 (7118)

Перший віцепрем’єр міністр — міністр економіки
про підлаштування програми під потреби економіки
й нові виклики

Контррозвідка свою
справу знає
ОПІР. Контррозвідка СБУ проводить системну роботу із запобігання та нейтралізації загроз гібридної агресії РФ проти
України. З 2014 року в різних регіонах нашої країни нейтралізовано понад 30 ворожих агентурних мереж. Більш ніж 180
зловмисників засуджено за державну зраду та шпигунство.
Викрито понад 20 кадрових співробітників російської розвідки, які працювали в Україні під прикриттям посад дипломатів
РФ. За матеріалами СБУ їх оголошено персонами нон ґрата,
повідомляє пресцентр відомства.
За цей період українські контррозвідники знешкодили понад три сотні ворожих диверсійно-розвідувальних груп. 26 зловмисників затримано на спробі підриву об’єктів критичної інфраструктури, зокрема оборонного значення.
Понад 250 бойовиків суд покарав різними термінами
ув’язнення за злочини проти державної безпеки України. Серед них ватажки та учасники незаконних збройних формувань і терористичних угруповань квазіутворень на сході нашої країни.

ЦИФРА ДНЯ

14,17 млрд м
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природного газу міститься
у вітчизняних сховищах. Минулого
тижня запаси скоротилися на 5,4%.
Сховища заповнено на 45,7%

Одним із кроків може стати обмеження ціни газу власного видобутку для хлібозаводів на рівні 25 тисяч гривень
за тисячу кубометрів
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РЕАКЦІЯ. Уряд обіцяє захистити і виробників, і споживачів

соціально важливих товарів

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 080022

USD 27.2235
EUR 30.8401
за 1 долар США
за 1 євро

70 грн
210 грн
420 грн
840 грн

встановлені Національним банком України на 29 грудня 2021 року

RUB 3.6956
/ AU 49494.23
за 10 рублів

AG 633.45за 1 тройську
PTунцію
26986.93

PD 53979.3

14

УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2021 р. № 1695-р
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2021 р. № 1696-р
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2021 р. № 1698-р
Київ

Про зміну складу конкурсної комісії
з добору кандидатів на посади членів
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг

Про зміну складу конкурсної комісії
з добору кандидатів на посади членів
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг

Про внесення зміни до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 12 грудня
2018 р. № 1023

Ввести до складу конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, утвореної розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2020 р. № 773, Ткаченка Андрія Геннадійовича як члена конкурсної комісії, визначеного Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Міністерства енергетики, вивівши з її складу Чеха Сергія Михайловича.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Ввести до складу конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, утвореної розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 773, Дубовського Олексія Євгеновича як члена конкурсної комісії, визначеного Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Міністерства розвитку громад та територій, вивівши з її складу Андрійчука
Юрія Андрійовича.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Внести зміну до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня
2018 р. № 1023 «Про визначення державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» постачальником «останньої надії», доповнивши його пунктом 21 такого змісту:
«21. Рекомендувати державному підприємству зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» (код згідно з ЄДРПОУ 19480600) відкрити в органі Державної казначейської служби небюджетний рахунок в установленому законодавством порядку для зарахування коштів, які надходять від діяльності підприємства (крім надходжень за електричну енергію), для здійснення виплат заробітної плати та пов’язаних з нею податків та обов’язкових платежів.».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Повідомлення про надання дозволу на спеціальне досудове
розслідування та повістка про виклик
підозрюваного Коваленка Віталія Олександровича
м. Сєвєродонецьк

					

23.12.2021

Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 23.12.2021
(справа 428/12350/21) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування
стосовно Коваленка Віталія Олександровича, 02.11.1974 р.н., який зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Щастя, у кримінальному провадженні № 22018130000000247 від
16.07.2018.
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, прошу Вас з’явитися 10.01.2022 о 13:00, 11.01.2022
о 13:00, 12.01.2022 о 13:00, в Луганську обласну прокуратуру за адресою: Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до прокурора відділу Луганської обласної прокуратури Білого Сергія Олексійовича (каб. 109) для участі у допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні № 22018130000000247 від 16.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК України.

Повідомлення про надання дозволу
на спеціальне досудове розслідування
та повістка про виклик підозрюваного
Філіппова Євгена Миколайовича

Повідомлення про надання дозволу
на спеціальне досудове розслідування
та повістка про виклик підозрюваного
Свєтлова Вячеслава Євгеновича

Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду
Луганської області від 23.12.2021 (справа № 428/12333/21)
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Філіппова Євгена Миколайовича,
16.12.1968 р.н., який зареєстрований за адресою: м. Запоріжжя, у кримінальному провадженні № 22018130000000160
від 23.04.2018.
Відповідно до ст. ст. 111-112, 135, 276-278 та глави 11 КПК
України повідомляю, що 06.04.2018 Філіппову Євгену Миколайовичу, 16.12.1968 р.н., уродженцю м. Запоріжжя, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, прошу Вас з’явитися
на 14 год. 00 хв. 10.01.2022, 11.01.2022 та 12.01.2022 до Луганської обласної прокуратури за адресою: вул. Б. Ліщини,
27, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, до прокурора відділу Луганської обласної прокуратури Корсуна Дмитра Олександровича (кабінет № 105) для допиту у якості підозрюваного та участі проведенні інших слідчих та процесуальних
дій у кримінальному провадженні № 22018130000000160 від
23.04.2018.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду
Луганської області від 23.12.2021 (справа № 428/12369/21)
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Свєтлова Вячеслава Євгеновича,
27.01.1970 р.н., що зареєстрований та проживає за адресою:
Луганська область, м. Луганськ, кв. Дзержинського, буд. 9,
кв. 85, у кримінальному провадженні № 22020130000000209
від 02.07.2020.
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, прошу Вас з’явитися
14.01.2022, о 15 год. 00 хв. до заступника начальника відділу
Луганської обласної прокуратури Олександра ДУБОВИКА за
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 27, каб. 105, для участі у допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні № 22020130000000209 від
02.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК України.

Повідомлення про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування
та повістка про виклик підозрюваного Голубовича Михайла Васильовича

Повідомлення про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування
та повістка про виклик підозрюваної Грабко Наталії Валеріївни

Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 24.12.2021 (справа
№ 428/5961/21) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Голубовича Михайла Васильовича, 21.11.1943 р.н., що зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ,
у кримінальному провадженні № 22020130000000177 від 16.06.2020.
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, прошу Вас з’явитися 14.01.2022 о 10 год. 00 хв. до заступника начальника відділу Луганської обласної прокуратури Олександра ДУБОВИКА за адресою: Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 27, каб. 105, для участі у допиті як підозрюваного у кримінальному
провадженні № 22020130000000177 від 16.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 24.12.2021 (справа
№ 428/12285/21) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Грабко Наталії Валеріївни, 14.02.1980 р.н., що зареєстрована та проживає за адресою: м. Луганськ, кв-л. Шевченка,
у кримінальному провадженні № 22018130000000351 від 24.10.2018.
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, прошу Вас з’явитися 10.01.2022, 11.01.2022 та 12.01.2022 об 11
год. 00 хв. до прокурора відділу Луганської обласної прокуратури Білого Сергія Олексійовича за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27 для участі у допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні № 22018130000000351 від 24.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення
про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК України.

Повідомлення про спеціальне досудове
розслідування та повістка про виклик підозрюваної
Желізняк Оксани В’ячеславівни
Підозрюваній Желізняк Оксані В’ячеславівні, 16.06.1977 р.н., уродженці с. Колядівка Щастинського району Луганської області, останнє
відоме місце проживання (реєстрації): с. Колядівка Щастинського району Луганської області, вул. Теплична, 25.
Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 24.12.2021 (справа № 428/12107/21, провадження № 1-кс/428/5869/2021) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні
№ 22019130000000219 від 13.11.2019.
На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Ви викликаєтеся на 10.01.2022,
11.01.2022 та 12.01.2022 об 11:30 год. до слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Барабаша
Олега Петровича (м. Сєвєродонецьк, вулиця Федоренка, 21, кабінет
№ 110), для участі у допиті як підозрюваної у кримінальному провадженні № 22019130000000219 від 13.11.2019 за підозрою Желізняк О. В. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу
до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття на виклик вказані у ст.ст. 138 та 139 КПК України.

Повідомлення про надання дозволу на спеціальне
досудове розслідування та повістка про виклик
підозрюваного Кузуба Олега Леонідовича
м. Сєвєродонецьк		

24.12.2021

Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської
області від 24.12.2021 (справа № 428/6692/20) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Кузуба Олега
Леонідовича, 19.11.1970 р.н., що зареєстрований та проживає за адресою: Луганська область, Перевальський р-н, м. Перевальськ, вул. Леніна, 37, кв. 117, у кримінальному провадженні № 22020130000000243
від 04.08.2020.
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, прошу Вас з’явитися
10.01.2022 об 11:00, 11.01.2022 об 11:00 та 12.01.2022 об 11:00 до слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Рязанцевої Аріни Ігорівни за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул.
Федоренко, 21, для участі у допиті як підозрюваного у кримінальному
провадженні № 22020130000000243 від 04.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до
матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та
реєстру матеріалів досудового розслідування.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст.
138, 139 КПК України.

Приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Гуменною Оленою Іванівною, у зв’язку з оформленням спадкових прав після померлого 13 квітня
2006 року Сафарова Сергія Карповича, 19 грудня 1919 року народження, розшукується спадкоємець за заповітом, Сафаров Юрій Сергійович, 1957 року народження. Прохання звернутися за адресою: місто Харків, проспект Гагаріна, будинок 41/2, з 09:00 до
18:00 з понеділка по п’ятницю, інакше спадщина буде видана за законом спадкоємцям, які її прийняли.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у
кримінальних провадженнях № 42016000000002378 за підозрою Пиркало Тетяни Василівни, 29.01.1959 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), № 42016000000002460 за підозрою Спасьонової Олени Анатоліївни, 06.03.1974 року народження у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна
зрада), № 42016000000002378 за підозрою Шмельова Дмитра Миколайовича, 10.09.1979 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).
В межах зазначених кримінальних проваджень стосовно вказаних
осіб зібрано достатньо доказів для повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні та вручення обвинувального акта. У зв’язку із викладеним
керуючись ст. ст. 110, 290 КПК України пропонуємо підозрюваним Пиркало Тетяні Василівні, 29.01.1959 року народження, Спасьоновій Олені
Анатоліївні, 06.03.1974 року народження та Шмельову Дмитру Миколайовичу, 10.09.1979 року народження, прибути разом зі своїми захисниками до заступника начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Лугового Т. В. (м. Київ, вул. Ділова, 24,
перший поверх) у період з 05.01.2022 по 06.01.2022 (з 09:00 по 18:00)
для проведення вказаної процесуальної дії.

Судове засідання в порядку спеціального судового провадження по кримінальному
провадженню Локтенко А. А., обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2
ст. 110 КК України відбудеться о 14:00 год. 03 лютого 2022 року в приміщенні суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 208.
До суду в якості обвинуваченого на 03 лютого 2022 року о 14:00 год. викликається
Локтенко Андрій Анатолійович.
Суддя Троценко Т. А.

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

Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області Котляр А. І. викликає
спадкоємців померлого 02.11.2021 року
гр. Орлова Олексія Валерійовича. (Звертатись за адресою: Запорізька обл.,
м. Запоріжжя, вул. 8 Березня, буд. 76,
прим. 13, тел. 0978263618)
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Повістка про виклик підозрюваного
при здійсненні спеціального досудового
розслідування

ПОВІДОМЛЕННЯ КРЕДИТОРІВ ПРО ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ФЕД»
ШЛЯХОМ РЕОРГАНІЗАЦІЇ (ПЕРЕТВОРЕННЯ)

Підозрюваний Войцеховський Владислав Євгенович, 14.10.1991 р.н., уродженець м. Одеси, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, 18, кв. 11, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133,
135, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитись до
слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській обл. Катушенка
С. В. за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, тел.
0487792127, для проведення наступних слідчих та
процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 12014160500008007:
- 31.12.2021 о 09 год. 00 хв. для допиту як підозрюваного;
- 31.12.2021 о 10 год. 00 хв. для ознайомлення з
матеріалами кримінального провадження.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у статтях 138-139 КПК України.
При собі необхідно мати документи, що посвідчують
особу.

Підозрюваний Попов Микола Миколайович,
19.12.1987 р.н., уродженець м. Одеси, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 44/1, кв. 103, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133,
135, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитись до
слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській обл. Катушенка
С. В. за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, тел.
0487792127, для проведення наступних слідчих та
процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 12014160500008007:
- 31.12.2021 о 09 год. 00 хв. для допиту як підозрюваного;
- 31.12.2021 о 10 год. 00 хв. для ознайомлення з
матеріалами кримінального провадження.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у статтях 138-139 КПК України.
При собі необхідно мати документи, що посвідчують
особу.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судові засідання (провадження №335/4987/17, 1-кп/335/98/2021) обвинуваченого Кондратюка Сергія Валентиновича, 09.09.1972
р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Уральська, 46, місце проживання: м. Запоріжжя, вул. 40 років Перемоги, 9, кв. 29, обвинуваченого Остапенка Віталія Олександровича, 11.02.1964
р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання:
м. Запоріжжя, вул. 40 років Перемоги, 41, кв. 46 по
кримінальному провадженню № 12015000000000262
за обвинуваченням Кондратюка С. В., Остапенка В. О.
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3
ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, які відбудуться
15.02.2022 року о 14-00 годині, 24.02.2022 року о
13-00 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107-Б.
З моменту опублікування повістки про виклик у
засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачені вважаються належним чином ознайомлені з її змістом.
Суддя Воробйов А. В.

Державне підприємство «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», код ЄДРПОУ 14310052, розташоване за адресою: 61023, місто Харків, вулиця Сумська, 132, повідомляє, що відповідно до статей
104-108 Цивільного кодексу України на підставі наказу Державного концерну «Укроборонпром» від
13.07.2021 №272 «Про перетворення підприємств — учасників ДК «Укроборонпром», розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 №1595-р, припиняється юридична особа - Державне підприємство
«Харківський машинобудівний завод «ФЕД» (код ЄДРПОУ 14310052) шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
Наказом Державного концерну «Укроборонпром» від 16.12.2021 №611 створено (призначено) комісію з
реорганізації Державного підприємства «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» та визначено план перетворення.
Про прийняття рішення щодо реорганізації (припинення шляхом перетворення) до Єдиного державного
реєстру внесено відповідний запис.
Відповідно до вимог ст. 105 Цивільного кодексу України, строк заявлення кредиторами своїх вимог до
Державного підприємства «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» становить 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення шляхом реорганізації (перетворення).
Заяви кредиторів будуть прийматись протягом 2 (двох) місяців з дня оприлюднення повідомлення про
рішення щодо припинення шляхом реорганізації (перетворення) підприємства на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських підприємств, у тому числі у формі відкритих даних
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», за місцезнаходженням комісії з реорганізації підприємства: 61023, м. Харків, вулиця Сумська, 132.
Заяви кредиторів оформлюються у письмовій формі та надсилаються підприємству рекомендованим
листом з описом вкладення.
Комісія з реорганізації Державного підприємства «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» за результатами розгляду кожної вимоги кредитора приймає відповідне рішення, яке надсилається кредитору протягом 30-ти днів з дня отримання підприємством відповідної вимоги.
Відповідно до ст.14 Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» товариство є правонаступником усіх прав і обов’язків підприємства з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань.
Усі активи та зобов’язання у повному обсязі переходять до товариства — правонаступника.
У разі якщо кредитор не звернувся протягом двох місяців до Державного підприємства «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від підприємства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним.
В такому разі зобов’язання підприємства перед кредитором будуть передані згідно з передавальним актом підприємству-правонаступнику та будуть виконуватись останнім згідно умов, передбачених в правочині, що був укладений між таким кредитором та підприємством.
Контактні телефони підприємства: 700-42-70, 707-04-81.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова комісії з реорганізації ДП «ХМЗ «ФЕД» Дмитро ЛЕОНОВ

Підозрювана

Шаталова

Наталія

Василівна,

13.07.1978 р.н., зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Кірова, буд. 1, кв.
30, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам
необхідно з’явитись на 10 год. 00 хв. 18.01.2022,
19.01.2022, 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 вручення повідомлення про підозру, для допиту як підозрюваного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 2202113000000067 від 24.03.2021. Наслідки та поважні причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст. 138-139 КПК України.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 52018000000000215 від
14 березня 2018 року за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 02 лютого 2021 року постановлено здійснювати
спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5
ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин України, 26.06.1975 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце проживання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.,
52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.
5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 11 січня 2022 року о
16 годині 30 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, громадянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке
відбудеться 11 січня 2022 року о 16 годині 30 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), головуючий суддя:
Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим
з її змістом.

Слідчий Головного слідчого управління Служби безпеки
України Ляшкевич Є. І. за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Сосонською А. І. відповідно до ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Дергачову Ігорю Федоровичу,
30.01.1968 р.н., громадянину України, який зареєстрований у
м. Чистякове (Торез) Донецької області, вул. Свободи, буд. 5, кв. 4, у кримінальному провадженні
№ 22021000000000105 від 08.04.2021 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 110 КК України (вчинення у складі
групи осіб без попередньої змови між собою умисних дій з
метою зміни меж території та державного кордону України
на порушення порядку, встановленого Конституцією України), за фактами вчинення 22.03.2014, 28.03.2014, 29.04.2014,
01.05.2014 умисних протиправних дій, спрямованих на зміну
меж території та державного кордону України на порушення
порядку, встановленого Конституцією України.
Повний текст повідомлень про підозру розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням: https://www.
gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-prozdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного 22.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 22021050000000061 за обвинуваченням Шатова О. В. у вчиненні злокод ЄДРПОУ 39955100 (далі – ТОВ «ФК «Карточка Плюс»),
чину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.
повідомляє, що Єдиним учасником ТОВ «ФК «Карточка Плюс»
В якості обвинуваченого викликається Шатов Олександр Васильович
(Рішення № 23/12 від 23.12.2021 року) прийнято рішення
в підготовче судове засідання, яке відкладено на 10 год. 30 хв. 07 лютого 2022 року та відбудеться в приміщенні суду за адресою: Запорізька
про подання до НБУ заяви про виключення ТОВ «ФК «Карточка Плюс»
область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64 (каб. 506).
Суддя Дубровська Н. М.
з Державного реєстру фінансових установ.
Фінансова установа — Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фінансова компанія «Карточка Плюс»,

Ухвалою слідчого судді
Шевченківського районного суду
м. Києва від 21.12.2021
(справа №761/43751/21, провадження
№1-кс/761/23923/2021) надано дозвіл
на здійснення спеціального досудового
розслідування у межах кримінального
провадження № 22021000000000252
від 23.07.2021 стосовно підозрюваного
Єгорова Ігоря Анатолійовича.

Розшукується Пустовик Юрій Анатолійович, 12 квітня 1961 року народження,
спадкоємець за законом громадянина Пустовика Анатолія Андрійовича, 20 травня 1941 року народження, померлого 05 червня 2021 року в місті Бердянськ Бердянського району Запорізької області, для закликання його до спадкування. Також
розшукуються спадкоємці громадянина Пустовика Анатолія Андрійовича з метою
з’ясування підстав для закликання їх до спадкування. Спадкоємців прошу звернутися у строк до 21 січня 2022 року (включно) до приміщення, що є робочим місцем
приватного нотаріуса Бердянського районного нотаріального округу Запорізької
області Бондаренко Є. Д. за адресою: 71118, Запорізька область, Бердянський район, місто Бердянськ, вулиця Шмідта/проспект Праці, 3/45, офіс 19. Тел.: (06153)460-05; (068)3147386.

Слідчий Головного слідчого управління Служби безпеки
України Ляшкевич Є. І. за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Сосонською А. І. відповідно до ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Бідилу Андрію Миколайовичу, 16.03.1967
р.н., громадянину України, який зареєстрований у м. Чистякове (Торез) Донецької області, вул. Байкальська буд. 79,
кв. 4, у кримінальному провадженні № 22021000000000105
від 08.04.2021 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 1
ст. 110 КК України (вчинення у складі групи осіб без попередньої змови між собою умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку,
встановленого Конституцією України), за фактами вчинення
01.03.2014, 09.03.2014, 22.03.2014, 29.03.2014, 19.04.2014,
01.05.2014, 11.05.2014 умисних протиправних дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України
на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Повний текст повідомлень про підозру розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням: https://www.
gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-prozdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного 28.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 22021050000000113 за обвинуваченням Желновача С. В. у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.
В якості обвинуваченого викликається Желновач Сергій Вікторович в
підготовче судове засідання, яке відкладено на 11 год. 30 хв. 07 лютого
2022 року та відбудеться в приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64 (каб. 506).
Суддя Дубровська Н. М.

Дніпровський апеляційний суд повідомляє, що розгляд кримінального провадження за апеляційними скаргами заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури, захисника Логойди О. В., захисника Кайноги Є. В. та представника потерпілих Погосяна В. Е. на вирок Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 15 березня 2021 року щодо Плотницького І. В., обвинуваченого за ч.3 ст.258 КК України, Патрушева А. О., обвинуваченого за ч. 3 ст. 258,
ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27,ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, та Гуреєва О. В., обвинуваченого за ч.3 ст.258 КК України, відкладено на 13:00 год. 24 січня 2021 року.
У відповідності до ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту опублікування повістки про
виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження
обвинувачені вважаються належним чином ознайомленими з її змістом.
Суддя С. І. Крот

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

ПОБРАТИМСЬКА ПІДТРИМКА. Кошти із благодійного аукціону
Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

В
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Гості й учасники мали змогу ознайомитися із творчістю танкістів, десантників,
добровольців, які в цивільному житті стали реборністами, різьбярами, майстрами техноарту й художниками. Персональні історії зцілення знайшли вираження в ручних роботах. В експозиції та на благодійному
аукціоні було представлено
предмети інтер’єру у стилі
стимпанк від Дмитра Ландара, прикраси з живих квітів,
укарбовані в сльозу епоксидної смоли Ірини Цвілої, ляльки-немовлята танкіста Сергія Бондара, оздоблені сокири Павла Скшетуського, вирізьблені сервірувальні дошки та дерев’яні панно Артура Спіріна, музичні шкатулки Дениса Антіпова тощо.

Не залишають байдужими виконані на піксельному
полотні картини художника
та добровольця Володимира Падуна, який серед жаху
зміг побачити красу рідної
землі, яку він захищав. Дрон
над ромашковим полем, ворожий танк посеред квітучого степу, солдати у фруктовому саду, український народний орнамент — усе це
художник уміло поєднав із
військовим пікселем. Картини увійшли до артпроєкту
«Антидот». Продати вдалося лише одну, однак художник переконаний: далі буде!
«Творчість — дієвий метод
реабілітації після війни. Та
головне — це підтримка самих майстрів. Ми як команда щиро впевнені, що вони
заслуговують не лише підтримки, а й більшої впізнаваності, щоб про них говори-

ли. І люди у своїй свідомості формували інше ставлення до них, ніж ті стереотипи, які часом є в суспільстві»,
— наголошує координаторка
Спілки учасників, ветеранів,
інвалідів АТО та бойових дій
Ольга Харькіна.
Захід відбувся за сприяння Міністерства у справах
ветеранів та за підтримки
Печерської районної у місті
Києві державної адміністрації. Організатори сподіваються, що ця зустріч сприятиме розвитку самозайнятості та ветеранського підприємництва, підвищенню
рівня впізнаваності майстрів,
чиї роботи мають прихильників навіть за кордоном.
Виручені кошти спрямують на реабілітацію побратимів, а проєкт, за словами
самих учасників, неодмінно
матиме продовження.

Художник Володимир Падун втілює свій артпроєкт
«Антидот» на піксельному полотні

мому Брюсселі. Це легкові автомобілі, фургони, автобуси й
мікроавтобуси. Згідно з даними природоохоронного агентства Brussels Environment, нові
правила стосуватимуться автомобілів з дизельними двигунами останнього покоління,
які не обладнано спеціальними фільтрами для запобігання
потраплянню особливо дрібних
частинок викидів у повітря. Для
запровадження нового правила введено тримісячний пере-

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

хідний період до 1 квітня 2022
року. Відтоді водіїв, які й далі їздитимуть на заборонених
транспортних засобах у столиці Бельгії, штрафуватимуть на
350 євро.
У Brussels Environment сподіваються, що нове правило буде корисне. Згідно з дослідженням, проведеним агентством,
під час якого було оцінено 130
тисяч автомобілів у Брюсселі,
на машини з дизельними двигунами категорії Євро-4 при-

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

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

Нiч
-5 -10
-5 -10
-5 -10
-5 -10
+1 -4
-4 -9
-1 -6
-2 -7
-3 -8
-5 -10
-4 -9
-4 -9
-7 -12

День
0 -5
+2 -3
0 -5
-2 -7
-2 +3
-2 +3
0 +5
0 +5
0 +5
+2 -3
-2 +3
-2 +3
0 -5

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

Нiч
День
-6 -11
0 -5
-7 -12
-1 -6
-5 -10
-1 -6
-7 -12
-1 -6
-4 -9 +1 -4
-6 -11
-1 -6
-4 -9 +1 -4
-5 -10
0 -5
-5 -10
-2 -7
-3 -8
0 -5
-2 -7
0 -5
-2 +3 +4 +9
-6 -8
-2 -4

Укргiдрометцентр

У берлінському зоопарку
здохла найстаріша в
Європі біла ведмедиця
ТВАРИННИЙ СВІТ. У берлінському зоопарку у своєму вольєрі
у віці 37 років здохла біла ведмедиця Катюша, яку вважали найстарішою, що жила у неволі на території Європи. Інформацію про
це опубліковано на сайті закладу.
Це трапилося 24 грудня, у переддень Різдва. Останні кілька років вона страждала від хвороби серця і була під постійним наглядом ветеринарів. Катюша була єдиною білою ведмедицею в берлінському зоопарку і не залишила потомства.
Катюшу вважали довгожителькою, оскільки в дикій природі білі
ведмеді живуть не більш як 25—30 років, а середня тривалість їхнього життя становить близько 20 років. Вона народилася 1984-го
в одному із найстаріших зоопарків у світі в місті Карлсруе на південному заході Німеччини у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Через рік ведмежа звідти перевезли до зоопарку Західного Берліна. Шість років тому в Катюші виявили серйозні проблеми із серцем, через що їй призначили підтримувальну терапію.
«Звичайно, ми уважно стежили за нашою найстарішою ведмедицею протягом останніх кількох років. Завдяки оптимальному ветеринарному догляду та щоденному вживанню ліків Катюша змогла дожити до поважного для білого ведмедя віку. У свій
останній день народження, який ми відзначали у листопаді, вона
навіть з’їла цілий рибний торт», — розповів директор берлінського зоопарку Андреас Кнірім.
За оцінками Фонду дикої природи, у світі нині 22—31 тисяча білих ведмедів. Фахівці вважають, що через зміну клімату до
2050 року популяція цих тварин може скоротитися на 30—50%.
2015-го білих ведмедів вписано до Червоної книги Всесвітнього союзу охорони природи як вид, що перебуває під загрозою
зникнення.
Фото з сайту mk.news

З одного боку дерев’яне панно, з другого –– сервірувальна дошка. Робота різьбяра
Артура Спіріна стала лотом

У Бельгії водії дизельних авто платитимуть штраф
ДОВКІЛЛЯ. У Брюсселі з 1
січня у так званій зоні з низьким рівнем викидів буде запроваджено нове обмеження для
автомобілів з дизельним двигуном стандарту Євро-4. Їм буде
заборонено їздити у 19 комунах бельгійської столиці, повідомляє видання Brussels Time.
Нові правила стосуються 77
тисяч транспортних засобів,
зареєстрованих у Бельгії, яким
понад 11 років. З них близько
25 тисяч зареєстровано у са-
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 30 ГРУДНЯ

Реборни від танкіста Сергія Бондара вражають схожістю
зі справжніми немовлятами

ляльок. А ще він один з найактивніших членів громадської організації СУВІАТО
(Спілка учасників, ветеранів, інвалідів АТО та бойових дій), яка напередодні новорічно-різдвяних свят провела у Клубі Кабінету Міністрів виставку робіт майстрів-ветеранів та благодійний аукціон.
Захід продовжив серію
щорічних культурних подій у межах проєкту «Творчі студії майстрів-ветеранів», що має на меті представлення феномену ветеранської творчості як ефективного методу відновлення після повернення з війни,
формування позитивного образу українського ветерана,
подолання стереотипів щодо
учасників бойових дій.
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Фото надані ГО СУВІАТО

спрямують на допомогу тим, хто шукає себе після війни
они повертаються з передової російсько-української війни, де захищали наше мирне сьогодення, і часто
стикаються із проблемами й
нерозумінням у цьому житті. Так було й у танкіста Сергія Бондара, який після року
реабілітації шукав роботу та
відчув більшість стереотипних поглядів роботодавців.
Тепер його нове захоплення, яке почалося з пошуку
власного «я», стало осмисленим сенсом — Сергій один з
небагатьох у світі й унікум
в Україні виготовляє живих
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падає майже половина викидів твердих частинок з вихлопних труб і чверть викидів високотоксичних оксидів азоту. Це
попри те, що ці автомобілі становлять лише 12% транспортних засобів у регіоні. А Європейське агентство із захисту
навколишнього
середовища
нагадало: щороку в Бельгії забруднене повітря спричиняє 9
тисяч передчасних смертей, а
також серцево-судинні й респіраторні захворювання.
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. № 85 886
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».
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф»,
04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

