НОРМОТВОРЧІСТЬ
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ДОВКІЛЛЯ

Проблеми, пов’язані з вилученням
земельних ділянок для державних
потреб, приміром будівництва
автодоріг, можна врегулювати
законом
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Про 100-річчя
гідрометеорологічної служби
України розмірковує член вченої
ради Українського географічного
товариства Олександр Косовець
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«Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від
15 жовтня 2021 року «Про
Стратегію інформаційної
безпеки»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЦІНА ДОГОВІРНА

ЧЕТВЕР, 30 ГРУДНЯ 2021 РОКУ		

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ:
«РФ хоче вести переговори
про архітектуру
європейської безпеки без
залучення Європейського
Союзу. Це абсурд.
Ми цього не
приймемо».

Рік, що минає, уряд
завершує на позитиві
Фото надала пресслужба Кабінету Міністрів України

ЦИТАТА ДНЯ

№251 (7119)

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової
політики про бажання взяти участь у переговорах між
США та Росією з безпеки в Україні та Європі

І техніку закупили,
і гроші заощадили
ОСВІТА. Комп’ютери за програмою національного проєкту
«Ноутбук кожному вчителю» отримала понад 61 тисяча вчителів. За планом, 60 тисяч ноутбуків мали отримати 24 області й
10 районів Києва за рахунок субвенції та співфінансування від
кожної з областей. Загалом на проєкт спрямовано 1 178 013 510
гривень. Та завдяки прозорості процесів та заощадженню коштів високоякісною технікою вдалося забезпечити більше вчителів, а саме 61 628. Вдалося заощадити понад 100 мільйонів
гривень, з яких більш як 73 мільйони спрямовано на освітні потреби, а залишок повернеться до бюджету.
«73 713 200 гривень заощаджених коштів уже спрямовано
зокрема на придбання шкільних автобусів і створення належних санітарно-гігієнічних умов у школах. На цю суму можна буде придбати приблизно 50 автобусів для підвезення школярів
до опорних шкіл, — цитує слова очільника МОН Сергія Шкарлета пресслужба відомства. — Дякую колегам за спільну та
віддану роботу. Ми й надалі працюватимемо в цьому напрямі,
бо наша мета — щоб кожен український учитель мав належні
умови роботи й можливості для саморозвитку».

ЦИФРА ДНЯ

31 090

кредитів на загальну суму 79,4 млрд
гривень видали уповноважені банки від
початку програми «Доступні кредити
5—7—9%»

2
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр Денис

Шмигаль побажав українцям міцного здоров’я, успіхів
і втілення всіх бажань у новому році

«Я захищаю свій дім»

ЧИННИК СТРИМУВАННЯ. На Черкащині організатори територіальної оборони та місцева влада

працюють над підвищенням дієздатності загонів
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

Т

ериторіальна
оборона України — це система загальнодержавних, воєнних і спеціальних заходів, що

здійснюють у мирний час та
в особливий період для протидії воєнним загрозам, а також для надання допомоги у
захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від

надзвичайних ситуацій. Відповідно до Закону України
«Про оборону України», територіальну оборону на всій
території України організовує Генеральний штаб Збройних сил, а на території облас-

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080039

USD 27.2077
EUR 30.776
за 1 долар США
за 1 євро

тей — обласні державні адміністрації (в межах своїх повноважень). Основні завдання і заходи щодо підготовки та ведення територіальної оборони України визначено у Законі «Про основи на-

ціонального спротиву», ухваленому 16 липня 2021 року.
Він вводиться в дію з 1 січня
2022-го. Документ передбачає, що тероборону виділять в окремий рід
сил у складі ЗСУ.

3

встановлені Національним банком України на 30 грудня 2021 року

RUB 3.6784
/ AU 48752.39
за 10 рублів

AG 616.27за 1 тройську
PTунцію
26276.92

PD 53608.15

30 грудня 2021 року, четвер, № 251

www.ukurier.gov.ua
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 грудня 2021 р. № 1398
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2021 р. № 1712-р
Київ

Про внесення зміни до пункту 3 постанови
Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 2020 р. № 719

Про оголошення конкурсу на зайняття
посади державного секретаря Міністерства
економіки

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести зміну до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня
2020 р. № 719 «Про запровадження спеціального мита на окремі товари походженням з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України» (Офіційний
вісник України, 2020 р., № 68, ст. 2196; 2021 р., № 3, ст. 150), замінивши цифри і слова «31 грудня 2021 р.» цифрами і словами «31 грудня 2022 р.».
2. Ця постанова набирає чинності з 30 грудня 2021 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 грудня 2021 р. № 1399
Київ

Про внесення зміни до пункту 133 Порядку
передачі в оренду державного
та комунального майна

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести зміну до пункту 133 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 51, ст. 1585), замінивши в абзаці третьому цифри
«2021» цифрами «2022».
2. Орендодавцям вжити заходів для внесення змін до договорів оренди з урахуванням змін, передбачених цією постановою.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 грудня 2021 р. № 1400
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2021 р. № 288

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2021 р. № 288 «Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для розкриття туристичного потенціалу України» (Офіційний вісник України, 2021 р.,
№ 29, ст. 1625) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
17 листопада 2021 р. № 1238, зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2021 р. № 1400
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2021 р. № 288
1. Назву та постановляючу частину постанови після слів «туристичного потенціалу України» доповнити словами «(зокрема, шляхом поповнення статутного капіталу
державного підприємства, що входить до сфери управління відповідального виконавця бюджетної програми Державного агентства розвитку туризму України)».
2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розкриття туристичного потенціалу України, затвердженому зазначеною постановою:
1) назву Порядку після слів «туристичного потенціалу України» доповнити словами «(зокрема, шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства, що
входить до сфери управління відповідального виконавця бюджетної програми Державного агентства розвитку туризму України)»;
2) у пункті 1 слова «у державному бюджеті за програмою «Розкриття туристичного потенціалу України» замінити словами «у державному бюджеті за програмою
«Розкриття туристичного потенціалу України (зокрема, шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства, що входить до сфери управління відповідального виконавця бюджетної програми Державного агентства розвитку туризму
України)».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2021 р. № 1727-р
Київ

Питання діяльності акціонерного товариства
«Українська залізниця»

Надати згоду на укладення акціонерним товариством «Українська залізниця» з
публічним акціонерним товариством акціонерним банком «Укргазбанк» додаткової
угоди № 2 до Кредитного договору від 2 березня 2021 р. № 2-К/21VIP (проект додаткової угоди додається до оригіналу).
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу»
оголосити з 10 січня 2022 р. конкурс на зайняття посади державного секретаря Міністерства економіки з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2021 р. № 1712-р
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади
державного секретаря Міністерства економіки
Загальні умови
1. Посадові обов’язки:
1) організація роботи апарату Мінекономіки;
2) здійснення повноважень керівника державної служби в апараті Мінекономіки;
3) забезпечення підготовки пропозицій щодо виконання завдань Мінекономіки та
подання їх на розгляд Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економіки;
4) підготовка та подання Першому віце-прем’єр-міністру України — Міністру економіки для затвердження планів роботи Мінекономіки, звіту про їх виконання;
5) представлення Мінекономіки як юридичної особи в цивільно-правових відносинах;
6) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 33 600 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);
3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про
державну службу»;
4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9,
ст. 284).
3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з
правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один
строк або переведення на рівнозначну чи нижчу посаду до іншого державного органу.
Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік із правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.
4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28,
ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676);
2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28,
ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676), в якому обов’язково зазначається така інформація:
прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи
на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній у цих умовах, та на керівних
посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»,
та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно
неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою;
4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг
з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі
стандартів державної мови;
5) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
6) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява подається в разі потреби особою, яка має інвалідність;
7) інформація приймається до 12 години 17 січня 2022 р. виключно через Єдиний
портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.
5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 19 січня 2022 р., 9 година.
Місце проведення тестування — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце проведення співбесіди — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення переможця (переможців) конкурсу — м. Київ, вул. Грушевського, 12/2.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Герман Ганна
Юріївна (044) 256-00-94, herman@nads.gov.ua).
1. Освіта
2. Досвід роботи

Кваліфікаційні вимоги
- ступінь вищої освіти — не нижче магістра
- загальний стаж роботи — не менше семи років;
- досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування
чи досвід роботи на керівних посадах у сфері формування та реалізації державної політики економічного, соціального розвитку і торгівлі, державної цінової політики, державної політики у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, управління
об’єктами державної власності, реалізації майна

(майнових прав, інших активів) або прав на нього на конкурентних засадах у формі аукціонів, зокрема електронних, та здійснення контролю за її реалізацією, інтелектуальної власності, публічних закупівель, а також державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; формування та реалізації державної інвестиційної політики, державної інноваційної політики в реальному секторі економіки, державної зовнішньоекономічної політики, державної політики у сфері розвитку підприємництва, державно-приватного партнерства, зокрема з метою розвитку сільського господарства; формування та реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу; формування та реалізації державної політики у сфері органічного виробництва,
обігу та маркування органічної продукції; формування
та реалізації державної політики у сфері безпечності та
окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин; формування та реалізації державної політики у сфері ветеринарної медицини; формування та реалізації державної політики у сфері державного
матеріального резерву, державного експортного контролю; формування державної політики у сфері захисту
прав споживачів, державної політики з контролю за цінами, державної регуляторної політики та державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності; формування та реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни
праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення — не менше трьох років
- вільне володіння державною мовою

3. Володіння
державною мовою
4. Володіння
- володіння іноземною мовою, яка є однією
іноземною мовою з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька)

Вимоги до компетентності
Компоненти вимоги
- вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробітників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на
самовіддану роботу, досягнення індивідуального та командного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти результативністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності
Комунікація та
- вміння правильно визначати заінтересовані та впливові
взаємодія
сторони, розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися,
сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матеріал на
аудиторію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи
переконливі аргументи та послідовну комунікацію
Розуміння сфе- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідри державної по- ній сфері державної політики;
літики
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації
державної політики у відповідній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відповідній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залучення до формування/реалізації політики у відповідній сфері
Стратегічне ба- бачення загальної картини у сфері своєї відповідальчення
ності, розуміння середньо- та довгострокових цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у
сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуальне бачення на конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час
формування, впровадження та оцінювання державної
політики
Управління змінами - рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
та інновації
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригувати плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інноваційні ідеї та підходи
Доброчесність та - здатність застосовувати принцип доброчесності та прадотримання правил вила етичної поведінки державних службовців;
етичної поведінки - недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/
або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та
інші обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», та утримуватися від їх порушення
Абстрактне мис- здатність до логічного мислення;
лення
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
Знання
знання:
законодавства
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»;
- іншого законодавства

Вимога
1. Лідерство

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини

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 Каменевої Ганни Михайлівни, 14.11.1951
р.н., яка померла 03.07.2021 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 подавши заяву нотаріусу.

20.12.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районного нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заведена спадкова справа після смерті Лоторевої Лідії Петрівни, 16.11.1946
р.н., яка померла 24.09.2021 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 подавши заяву нотаріусу.

20.12.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районного нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заведена спадкова справа після смерті Крікун Олександра Кириловича,
15.06.1956 р.н, який помер 23.10.2021 р., для встановлення кола спадкоємців, які бажають прийняти спадщину в тому числі, які були зареєстровані з померлим на день його 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 подавши заяву нотаріусу.

Втрачене 20 грудня 2021 року
службове посвідчення полковника КС № 004143,
видане Державною Прикордонною службою
04 лютого 2019 року на ім’я Замана Наталія
Олександрівна, вважати недійсним.

Відкрито спадщину після смерті 30.10.2021
Широкової Галини Василівни, 16.02.1939 р.н.,
викликаються спадкоємці. Приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу
О. Г. Шабаніна, б-р Т. Шевченка, буд. 31, кв. 3,
м. Київ.

22.12.2021 Національний банк України
ухвалив рішення про виключення з Державного
реєстру фінансових установ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
«СВОЯ КОПІЙКА» (ЄДРПОУ 34581453)
на підставі заяви кредитної спілки.

Розшукуються спадкоємці АДІНИНСЬКОГО ВОЛОДИМИРА
ОЛЕКСАНДРОВИЧА, який помер 08 червня 2021 року.
Звертатися протягом місяця з дня публікації оголошення
за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 142,
кв. 219; тел. (057) 364-45-96, нотаріус Харченко Л. Л.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Повідомлення про надання дозволу
на спеціальне досудове розслідування
та повістка про виклик підозрюваного
Жигуліна Віктора Андрійовича
м. Сєвєродонецьк		
28.12.2021

Повідомлення про надання дозволу
на спеціальне досудове розслідування
та повістка про виклик підозрюваної
Жигуліної Ніни Георгіївни
м. Сєвєродонецьк		
28.12.2021

Ухвалою слідчого судді Новопсковського районного суду Луганської області надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Жигуліна Віктора Андрійовича, 06.05.1961 р.н.,
останнє відоме місце реєстрації: с. Рогове Старобільського району Луганської області, у кримінальному
провадженні № 22021130000000254 від 28.12.2021.
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, прошу Вас
з’явитися 11.01.2022 об 11:00, 12.01.2022 об 11:00 в
Луганську обласну прокуратуру за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27,
до прокурора відділу Задорожнього В.В. для участі
у допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні № 22021130000000254 від 28.12.2021, 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.
Прокурор відділу обласної прокуратури
Володимир ЗАДОРОЖНІЙ

Ухвалою слідчого судді Новопсковського районного суду Луганської області надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Жигуліної Ніни Георгіївни, 28.11.1970 р.н.,
останнє відоме місце реєстрації: с. Рогове, Старобільського району Луганської області, у кримінальному провадженні № 22018130000000319 від
14.09.2018.
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, прошу
Вас з’явитися 11.01.2022 о 10:00, 12.01.2022 о 10:00
в Луганську обласну прокуратуру за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27,
до прокурора відділу Задорожнього В.В. для участі у
допиті як підозрюваної у кримінальному провадженні № 22018130000000319 від 14.09.2018, 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.
Прокурор відділу обласної прокуратури
Володимир ЗАДОРОЖНІЙ

Оголошення № 6
про результати проведення конкурсу
з придбання житла на умовах пайової участі та/
або на вторинному ринку
для військовослужбовців Національної гвардії
України
1. Замовник:
1.1. Найменування: Головне управління Національної гвардії України.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08803498.
1.3. Місцезнаходження:
Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А.
1.4. Посадова особа замовника, уповноважена
здійснювати зв’язок з учасниками:
Пастернак Оксана Любомирівна (тел. (044) 24927-23).
1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство
внутрішніх справ України.
2. Джерело фінансування конкурсу: кошти державного бюджету України.
3. Адреса вебсайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю: mvs.gov.ua.
4. Інформація про предмет конкурсу визначена в
оголошенні № 5 від 08.12.2021.
Розкриття конкурсних пропозицій відбулося
20.12.2021 об 11:00 за адресою: 03151, м. Київ, вул.
Народного Ополчення, 9-А.
5. Інформація про результати проведення конкурсу:
переможцем визнано ТОВ «Фінансовий будівельний холдинг» (ЄДРПОУ 39115189).

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 13.01.2022 по 14.01.2022 (з 09:00 по 18:00)
Голова конкурсної комісії Руслан ДЗЮБА для проведення вказаної процесуальної дії.

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий
режим на тимчасово окупованій території України» Можелянському Віктору Анатолійовичу, 10.05.1964 року народження, останнє відоме місце проживання та реєстрації: Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, вул. Ангарська, 8, необхідно з’явитися 10 січня 2022 року о 12
годині 00 хвилин, 11 січня 2022 року о 12 годині 00 хвилин та 12 січня
2022 року о 12 годині 00 хвилин до прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Чернишенка П. О. за
адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, для участі у проведенні допиту в якості підозрюваного та інших слідчих та процесуальних діях у кримінальному провадженні №12021010000000089 від 14.07.2021, яке розслідується за ч. 1 ст. 438 КК України
Приватний нотаріус Звенигородського районного нотаріального
округу Черкаської області Білоус В. П. повідомляє спадкоємців
померлої 17.04.2021 року Науменко Валентини Павлівни
про заведення до її майна спадкової справи, та викликає
її спадкоємців для оформлення спадщини. Контактні дані 20603,
Звенигородський район Черкаської області, м. Шпола,
вул. Героїв Крут, 10, оф. 3. Тел.: 0972627860.
Посвідчення особи, потерпілої внаслідок аварії на ЧАЕС категорії 2,
серія Б № 078078 видане 09.02.1993 р. Київською
облдержадміністрацією на ім я Путій Тетяни Григорівни,
вважати недійсним.

Повідомлення про надання дозволу
на спеціальне досудове розслідування
та повістка про виклик підозрюваного
Беседи Володимира Івановича
Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 24.12.2021 (справа
№ 428/12284/21) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Беседи
Володимира Івановича, 04.04.1968 р.н., який зареєстрований за адресою: м. Луганськ.
Відповідно до ст. ст. 111-112, 135, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 09.12.2021 Беседі
В. І., 04.04.1968 року народження, уродженцю м. Луганськ, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110,
ч. 2 ст. 260 КК України.
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, прошу Вас
з’явитися на 10 год. 00 хв. 10.01.2022, 11.01.2022 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 № 22015130000000199 від
06.04.2015.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК України.
ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Цижика Д.М.
м. Кропивницький
24.12.2021
Цижик Дмитро Михайлович, 09.04.1956 р.н., зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Федоренко, 6, останнє відоме місце проживання: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, 54, кв.
35, на підставі ст. ст. 133, 135 та ст. 42 КПК України, Вам необхідно з’явитись 04.01.2022, 05.01.2022
та 06.01.2022 на 10:00 годин до службового кабінету № 418 відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Рудова Вадима Володимировича за адресою: м. Кропивницький,
вул. Велика Перспективна, 1, для проведення слідчих дій за Вашою участю у кримінальному провадженні № 12019120000000166 від 27.06.2019 в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3
ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358
КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України зокрема є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи
спеціального судового провадження. При наявності
поважних причин, що перешкоджають явці за викликом у визначений строк, Вам необхідно заздалегідь
повідомити слідчого про причини свого неприбуття
за тел. (052) 24-15-60, факс. (052) 24-18-74.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинувачених Малову Катерину Валеріївну, 27.02.1980 р.н. (зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, вул. Севастопольська, 65, місце фактичного проживання: м. Донецьк, вул. Текстильників, 11, кв. 21) та Павленко Катерину Олександрівну, 17.04.1986 р.н. (зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, вул. Топчієва, 70, місце фактичного проживання:
м. Донецьк, проспект Ленінський, 1а, кв. 47) у судові засідання для здійснення спеціального судового провадження у кримінальному провадженні № 22017060000000053 від 07.12.2017 (справа № 296/10126/17)
за обвинуваченням Малової К.В. та Павленко К. О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,
які відбудуться 11.02.2022 р. о 10:00 год., 22.02.2022 р. о 10:00 год.,
10.03.2022 р. о 10:00 год. в залі судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинувачених Малової К. В. та Павленко К. О. кримінальне провадження
буде здійснюватися за їх відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя
Андрущенко О. Ю., судді: Погрібна О. М., Новікова Н. В.

Повідомлення про надання дозволу
на спеціальне досудове розслідування
та повістка про виклик підозрюваного
Бурлакова Олексія Ігоровича
м. Сєвєродонецьк		
24.12.2021
Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 24.12.2021 (справа № 428/12292/21, № 1-кс/428/5932/2021) надано
дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Бурлакова Олексія Ігоровича, 07.05.1988 р.н., який зареєстрований за адресою: м. Луганськ, у кримінальному провадженні
№ 22021130000000085 від 14.04.2021.
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, прошу Вас
з’явитися 24.01.2022 об 11:00, 25.01.2022 об 11:00,
26.01.2022 об 11:00 в Луганську обласну прокуратуру за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до заступника начальника відділу Луганської обласної прокуратури Зіньковського Андрія Юрійовича (каб. 105) для участі у допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні № 22021130000000085 від 14.04.2021 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.

Повідомлення про спеціальне досудове
розслідування та повістка про виклик
підозрюваного Миронюка Андрія Анатолійовича
Підозрюваний Миронюк Андрій Анатолійович,
01.10.1965 р.н., зареєстрований за адресою: Луганська область, місто Сорокине (кол. — місто Краснодон).
Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 24.12.2021 (справа
№ 428/13522/19, провадження № 1-кс/428/5959/2021)
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні
№ 22019130000000228 від 02.12.2019.
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 старшого слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Громова Микити Олександровича (м. Сєвєродонецьк, вулиця Федоренка, 21, кабінет № 110), для участі у допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні
№22019130000000228 від 02.12.2019 за підозрою
Миронюка А. А. у вчиненні злочинів, передбачених
ч. 2 ст. 260, 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 акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття на виклик вказані у ст.ст. 138 та 139 КПК України.
ДО УВАГИ:
БУЦКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
БУЦКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
СІДЄЛЬНІКОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
БУЦКО ВІКТОР СЕМЕНОВИЧ

ПОВІДОМЛЕННЯ
Повідомляємо Вас про те, що 14.10.2021 року Загальними зборами
учасників СТОВ «Вікторія», ідентифікаційний код 30053690 (Протокол
загальних зборів учасників СТОВ «Вікторія» № 2 від 14.10.2021 року)
прийнято рішення розподілити чистий прибуток Товариства за 2020 рік
між його учасниками та прийнято рішення про виплату дивідендів.
Просимо вас звернутися до СТОВ «Вікторія» і надати свої банківські
реквізити для перерахування коштів. Контактні дані, за якими учасники
можуть отримати додаткову інформацію: тел. +380660688882. Адреса
для здійснення зв’язку: 92252, Луганська обл., Білокуракинський район
(Сватівський район), село Нещеретове, провулок Світлий, будинок №1.

Повідомлення
Адмінколегія Північного міжобласного ТВ АМКУ прийняла рішенМосковська область, Російська Федерація), відкрито спадкову справу. ня від 23.09.2021 №60/78-р/к у справі №70/60/71-рп/к.21 про вчинення TOB «ГАЗЕНЕРДЖІ» (39776059) та TOB «УКРГАЗДОБИЧ» (41055889)
Усіх спадкоємців за законом та заповітом запрошують до приватного
порушення, яке передбачене п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист
нотаріуса Куп’янського міського нотаріального округу Литвинової І. В. економічної конкуренції».
за адресою: Харківська область, місто Куп’янськ, площа Центральна,
Рішенням накладено штрафи: на TOB «ГАЗЕНЕРДЖІ» — 68 тис. грн,
будинок № 27-А, протягом місяця від дня публікації.
ТОВ «УКРГA3ДОБИЧ» — 68 тис. грн.
Після померлої 04 червня 2021 року Колесник Віри Миколаївни,

03 квітня 1949 року народження (місце смерті: м. Солнечногорськ,

Після смерті 13 червня 2021 року Завадської Марії Олексіївни було заведено спадкову справу № 841/2021. Розшукується спадкоємиця за заповітом — Завадська Катерина Станіславівна. Спадкоємиці звертатись
за адресою: 61089, м. Харків, вул. Біблика, буд. 57, тел. (095) 425-85-15.

Втрачений диплом
про закінчення медичного інституту УАНМ серія KB № 27786674
на ім’я Заруби Віри Валентинівни, вважати недійсним.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Богдан Микола Володимирович, 09.12.1990 р.н., громадянин України, Чернігівська область, Ніжинський район, с. Хвилівка, вул. Лісова
(Комсомольська), 26-А, відповідно до ст. ст. 133, 135 КПК України викликається із захисником 05.01.2022 на 16 год. до Державного бюро
розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допиту як підозрюваного, вручення клопотання про продовження строку досудового розслідування та проведення інших процесуальних дій
у кримінальному провадженні № 12014110100000089 від 22.01.2014 у
якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст. ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР А. Крупка
тел. 365-40-00
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Богдан Микола Володимирович, 09.12.1990 р.н., громадянин України, Чернігівська область, Ніжинський район, с. Хвилівка, вул. Лісова
(Комсомольська), 26-А, відповідно до ст. ст. 133, 135 КПК України викликається із захисником 12.01.2022 на 16 год. до Державного бюро
розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допиту як підозрюваного, та, у разі погодження прокурором повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри, його вручення, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12014110100000089 від 22.01.2014 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст. ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР А. Крупка
тел. 365-40-00
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Ляхович Олександр Владиславович, 08.10.1982 р.н., громадянин
України, Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка, вул.
Гагаріна, 13, відповідно до ст. ст. 133, 135 КПК України викликається із захисником 05.01.2022 на 12 год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допиту як
підозрюваного, вручення клопотання про продовження строку досудового розслідування та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №12014110100000089 від 22.01.2014 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст. ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР А. Крупка
тел. 365-40-00
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Ляхович Олександр Владиславович, 08.10.1982 р.н., громадянин
України, Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка, вул.
Гагаріна, 13, відповідно до ст. ст. 133, 135 КПК України викликається із захисником 12.01.2022 на 12 год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допиту як підозрюваного, та, у разі погодження прокурором повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, його вручення, а також
проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№12014110100000089 від 22.01.2014 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст. ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР А. Крупка
тел. 365-40-00
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Неживов Володимир Анатолійович, 21.01.1970 р.н., громадянин
України, м. Київ, вул. Ушакова, 20, кв. 82, відповідно до ст. ст. 133, 135
КПК України викликається із захисником 05.01.2022 на 11 год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18,
м. Київ для допиту як підозрюваного, вручення клопотання про продовження строку досудового розслідування та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №12014110100000089 від
22.01.2014 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст. ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР А. Крупка
тел. 365-40-00
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Неживов Володимир Анатолійович, 21.01.1970 р.н., громадянин
України, м. Київ, вул. Ушакова, 20, кв. 82, відповідно до ст. ст. 133, 135
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Відповідно до вимог ст. ст. 40, 133, 135, 297-5 КПК України, Цапін Віктор
Сергійович, 05.03.1986 р.н. (останнє відоме місце проживання: АР Крим, Сімферопольський р-н, с. Перевальне, військова частина А2320, вул. Октябрська, 51) необхідно прибути до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (м. Миколаїв, вул. Спаська, 18, н.т. +38 (0512) 37 97 99) з 02.02.2022 по 04.02.2022 (з 09 год. 00 хв.
по 18 год. 00 хв.) для вручення повідомлення про підозру, а також для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні
№42015150410000145 від 09.01.2015 за ч. 1 ст. 408 КК України.
Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві)
ТУ ДБР у м. Миколаєві Валерій БЕСКРОВНИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Відповідно до вимог ст. ст. 40, 133, 135, 297-5 КПК України, Семигінівський Роман Пилипович, 03.03.1980 р.н. (останнє відоме місце проживання:
АР Крим, Сімферопольський р-н, с. Перевальне, військова частина А2320,
вул. Октябрська, 51) необхідно прибути до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (м. Миколаїв,
вул. Спаська, 18, н.т. +38 (0512) 37 97 99) з 02.02.2022 по 04.02.2022 (з 09
год. 00 хв. по 18 год. 00 хв.) для вручення повідомлення про підозру, а також для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному
провадженні №42015150410000143 від 09.01.2015 за ч. 1 ст. 408 КК України.
Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві)
ТУ ДБР у м. Миколаєві Валерій БЕСКРОВНИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Бідило Андрій Миколайович, проживаючий за адресою: Донецька обл., м. Торез (Чистякове), вул. Байкальська, буд. 79, відповідно до вимог
ст.ст. 113, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 04.01.2022, 05.01.2022
та 06.01.2022 о 16 год. 00 хв. до слідчого в ОВС Головного слідчого управління Служби безпеки України Ляшкевича Є. І. за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33, каб. 709, н.т.: (044) 256‑90‑74 для вручення письмового повідомлення про підозру та допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні
№ 22021000000000105.
Наслідки та поважні причини неприбуття особи визначені у ст.138-139 КПК
України.

КПК України викликається із захисником 12.01.2022 на 11 год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18,
м. Київ для допиту як підозрюваного, та, у разі погодження прокурором повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, його вручення, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №12014110100000089 від 22.01.2014 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст. ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР А. Крупка
тел. 365-40-00

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Таран Юрій Олександрович, 02.02.1991 р.н., громадянин України,
м. Київ, вул. Харківське шосе, 56, кв. 711, відповідно до ст. ст. 133, 135
КПК України викликається із захисником 05.01.2022 на 15 год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18,
м. Київ для допиту як підозрюваного, вручення клопотання про продовження строку досудового розслідування та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12014110100000089 від
22.01.2014 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст. ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР А. Крупка
тел. 365-40-00
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Таран Юрій Олександрович, 02.02.1991 р.н., громадянин України,
м. Київ, вул. Харківське шосе, 56, кв. 711, відповідно до ст. ст. 133,
135 КПК України викликається із захисником 12.01.2022 на 15 год. до
Державного бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська,
18, м. Київ для допиту як підозрюваного, та, у разі погодження прокурором повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої
підозри, його вручення, а також проведення інших процесуальних дій
у кримінальному провадженні № 12014110100000089 від 22.01.2014 у
якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст. ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР А. Крупка
тел. 365-40-00
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Чеботарьов Олексій Едуардович, 01.01.1971 р.н., громадянин
України, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 79, кв. 9, відповідно до
ст. ст. 133, 135 КПК України викликається із захисником 05.01.2022
на 13 год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допиту як підозрюваного, вручення клопотання про продовження строку досудового розслідування та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№12014110100000089 від 22.01.2014 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст. ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР А. Крупка
тел. 365-40-00
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Чеботарьов Олексій Едуардович, 01.01.1971 р.н., громадянин України, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 79, кв. 9, відповідно до ст. ст.
133, 135 КПК України викликається із захисником 12.01.2022 на 13
год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допиту як підозрюваного, та, у разі погодження прокурором повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри,
його вручення, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №12014110100000089 від 22.01.2014 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст. ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР А. Крупка
тел. 365-40-00
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Щинкін Роман Анатолійович, 12.02.1974 р.н., громадянин України,
м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 103-А, кв. 99, відповідно до ст.
ст. 133, 135 КПК України викликається із захисником 05.01.2022 на
14 год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допиту як підозрюваного, вручення клопотання про продовження строку досудового розслідування та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№12014110100000089 від 22.01.2014 у якості підозрюваного.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Відповідно до вимог ст. ст. 40, 133, 135, 297-5 КПК України, Большаков Андрій Валерійович 01.05.1983 р.н. (останнє відоме місце проживання: АР Крим, Сімферопольський р-н, с. Перевальне, військова частина А2320, вул. Октябрська, 51) необхідно прибути до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (м. Миколаїв, вул. Спаська, 18, н.т. +38 (0512) 37 97 99)
з 02.02.2022 по 04.02.2022 (з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв.) для вручення
повідомлення про підозру, а також для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №42015150410000139 від
09.01.2015 за ч. 1 ст. 408 КК України.
Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві)
ТУ ДБР у м. Миколаєві Валерій БЕСКРОВНИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Відповідно до вимог ст. ст. 40, 133, 135, 297-5 КПК України, Піліпьонок Андрій Геннадійович, 21.08.1980 р.н. (останнє відоме місце проживання: АР Крим, Сімферопольський р-н, с. Перевальне, військова частина А2320, вул. Октябрська, 51) необхідно прибути до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (м. Миколаїв, вул. Спаська, 18, н.т. +38 (0512) 37 97 99)
з 02.02.2022 по 04.02.2022 (з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв.) для вручення
повідомлення про підозру, а також для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №42015150410000131 від
09.01.2015 за ч. 1 ст. 408 КК України.
Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві)
ТУ ДБР у м. Миколаєві Валерій БЕСКРОВНИЙ

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст. ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР А. Крупка
тел. 365-40-00

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Щинкін Роман Анатолійович, 12.02.1974 р.н., громадянин України,
м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 103-А, кв. 99, відповідно до ст.
ст. 133, 135 КПК України викликається із захисником 12.01.2022 на 14
год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допиту як підозрюваного, та, у разі погодження прокурором повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри,
його вручення, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №12014110100000089 від 22.01.2014 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст. ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР А. Крупка
тел. 365-40-00
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Щукін Дмитро Вікторович, 27.04.1987 р.н., громадянин України,
м. Дніпро, вул. Гідропаркова, 1, кв. 413, відповідно до ст. ст. 133, 135
КПК України викликається із захисником 05.01.2022 на 10 год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18,
м. Київ для допиту як підозрюваного, вручення клопотання про продовження строку досудового розслідування та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №12014110100000089 від
22.01.2014 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст. ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР А. Крупка
тел. 365-40-00
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Щукін Дмитро Вікторович, 27.04.1987 р.н., громадянин України,
м. Дніпро, вул. Гідропаркова, 1, кв. 413, відповідно до ст. ст. 133, 135
КПК України викликається із захисником 12.01.2022 на 10 год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18,
м. Київ для допиту як підозрюваного, та, у разі погодження прокурором повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, його вручення, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному
провадженні №12014110100000089 від 22.01.2014 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст. ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР А. Крупка
тел. 365-40-00
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Якубович Микола Миколайович, 07.11.1973 р.н., громадянин України, Київська область, м. Біла Церква, вул. Підвальна, 7, кв. 2, відповідно до ст. ст. 133, 135 КПК України викликається із захисником
05.01.2022 на 17 год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609
по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допиту як підозрюваного, вручення клопотання про продовження строку досудового розслідування
та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№12014110100000089 від 22.01.2014 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст. ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР А. Крупка
тел. 365-40-00
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Якубович Микола Миколайович, 07.11.1973 р.н., громадянин України, Київська область, м. Біла Церква, вул. Підвальна, 7, кв. 2, відповідно до ст. ст. 133, 135 КПК України викликається із захисником
12.01.2022 на 17 год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609
по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допиту як підозрюваного, та,
у разі погодження прокурором повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, його вручення, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №12014110100000089 від
22.01.2014 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст. ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР А. Крупка
тел. 365-40-00
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Відповідно до вимог ст. ст. 40, 133, 135, 297-5 КПК України, Пархомчук Сергій Анатолійович, 26.06.1980 р.н. (останнє відоме місце проживання: АР Крим, Сімферопольський р-н, с. Перевальне, військова частина А2320, вул. Октябрська, 51) необхідно прибути до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (м. Миколаїв, вул. Спаська, 18, н.т. +38 (0512) 37 97 99)
з 02.02.2022 по 04.02.2022 (з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв.) для вручення
повідомлення про підозру, а також для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №42015150410000130 від
09.01.2015 за ч. 1 ст. 408 КК України.
Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві)
ТУ ДБР у м. Миколаєві Валерій БЕСКРОВНИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Відповідно до вимог ст. ст. 40, 133, 135, 297-5 КПК України, Агапов Євген
Володимирович, 04.07.1992 р.н. (останнє відоме місце проживання: Херсонська обл., Каховський р-н, с. Любимівка, вул. Горького, 64; останнє відоме
місце перебування: Російська Федерація) необхідно прибути до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (м. Миколаїв, вул. Спаська, 18, н.т. +38 (0512) 37 97 99) з 02.02.2022
по 04.02.2022 (з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв.) для вручення повідомлення про підозру, а також для участі в проведенні слідчих та процесуальних
дій у кримінальному провадженні №42015150410000166 від 13.01.2015
за ч. 1 ст. 408 КК України.
Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві)
ТУ ДБР у м. Миколаєві Валерій БЕСКРОВНИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Дергачов Ігор Федорович, проживаючий за адресою: Донецька обл., м. Торез (Чистякове), вул. Свободи, буд. 5, кв. 4, відповідно до вимог
ст.ст. 113, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 04.01.2022, 05.01.2022
та 06.01.2022 о 14 год. 00 хв. до слідчого в ОВС Головного слідчого управління Служби безпеки України Ляшкевича Є. І. за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33, каб. 709, н.т.: (044) 256‑90‑74 для вручення письмового повідомлення про підозру та допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні
№ 22021000000000105.
Наслідки та поважні причини неприбуття особи визначені у ст.138-139 КПК
України.

Повідомлення
Адмінколегія Північного міжобласного ТВ АМКУ прийняла рішення від 26.08.2021 №60/69-р/к у справі №79/60/81-рп/к.21 про вчинення TOB «НВП «Краматорський завод енергетичного машинобудування»
(39648564) порушення, яке передбачене п. 14 ст. 50 ЗУ «Про захист
економічної конкуренції».
Рішенням накладено штраф у розмірі 54 тис. грн.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Шимка Юрія Андрійовича, 21.10.1974 року народження (останнє відоме
місце проживання: вул. Мілютенка, буд. 25, кв. 75,
м. Київ, 02156) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 14 годині 30 хвилин 18
січня 2022 року.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує
особу.
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного суді міста Києва за адресою: 03127. м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал №33 (головуючий суддя Дмитрук
Наталія Юріївна).
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомлений з його змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Чередніченка Олександра Вікторовича, 29.11.1974 року народження (останнє
відоме місце проживання: вул. Комуністична, 15, кв.
29, м. Севастополь, АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 15 годині 00 хвилин 18 січня 2022 року.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного суді міста Києва
за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал №33 (головуючий суддя Дмитрук Наталія Юріївна).
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомлений
з його змістом.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає
обвинувачену Лантратову Антоніну Іванівну у підготовче судове засідання у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових
розслідувань 28.09.2016 за № 42016000000002622
за обвинуваченням Лантратової Антоніни Іванівни, 08.09.1963 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, призначеного до розгляду у відкритому підготовчому судовому засіданні в
приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5 на 05 січня 2022 року на 11 годину 30 хвилин.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а
кримінальне провадження буде здійснюватися за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає
обвинувачену Рошку Марину Володимирівну у підготовче судове засідання у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових
розслідувань 11.11.2016 за № 42016000000003290
за обвинуваченням Рошки Марини Володимирівни, 20.02.1976 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, призначеного до розгляду
у вікритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5
на 05 січня 2022 року на 11 годину 00 хвилин.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а
кримінальне провадження буде здійснюватися за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає
обвинувачену Гризодубову Анастасію Миколаївну,
18.01.1978 року народження (останнє відоме місце
проживання: 95034, вул. Павленко, 25/3, м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 21 січня 2022 року о
13 год. 30 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива,
21, каб. 308, під головуванням судді Будзан Л. Д.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а
кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Кулєшову Оксану Ігорівну, 06.11.1980
року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Дмитриєва,4, м. Ялта, АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 21 січня 2022 року о 12 год. 50 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива,
21, каб. 308, під головуванням судді Будзан Л. Д.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а
кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає
обвинуваченого Бахарєва Костянтина Михайловича, 20.10.1972 року народження (останнє відоме
місце проживання: 95034, вул. Куйбишева, 4, кв. 10,
м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у
судове засідання, яке відбудеться 21 січня 2022 року о 13 год. 30 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива,
21, каб. 308, під головуванням судді Будзан Л. Д.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а
кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає
обвинуваченого Мартинчука Сергія Михайловича,
17.09.1980 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111,
ч. 1 ст. 408 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 21 січня 2022 року о 13 год. 20 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива,
21, каб. 308, під головуванням судді Будзан Л. Д.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а
кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає
обвинуваченого Погребняка Сергія Миколайовича,
01.05.1968 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Набережна, 1а, кв. 17, м. Саки, АРК) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 21 січня 2022 року о
14 год. 00 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива,
21, каб. 308, під головуванням судді Будзан Л. Д.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а
кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає
Полонського Дмитра Анатолійовича, 02.08.1981 року народження (останнє відоме місце проживання:
м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, 100а) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 21 січня 2022 року о 13 год. 50 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива,
21, каб. 308, під головуванням судді Будзан Л. Д.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а
кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Приватний нотаріус Волноваського районного
нотаріального округу Донецької області Гуков О.В.
повідомляє про відкриття спадкової справи після
померлої 15 червня 2021 року — Кошкер Лідії Миколаївни, 05 березня 1956 року народження, яка
була зареєстрована та проживала на день смерті
за адресою: Донецька область, Волноваський (колишній Великоновосілківський) район, с. Красна
Поляна, вул. Набережна, буд. 31.
Сповіщаю спадкоємця за законом Кошкер Тетяну Геннадіївну (доньку), 29 травня 1989 року народження в строк до 22 січня 2022 року звернутися до приватного нотаріуса Волноваського районного нотаріального округу Донецької області Гукова О.В. за адресою: 85500, Україна, Донецька область, Великоновосілківський район, смт Велика
Новосілка, вул. Пушкіна, буд. 32, електронна пошта – av_84@ukr.net. або зателефонувати за номером +380509281206.

Подільський районний суд м. Києва викликає
Степанова Валерія Степановича, 17.06.1953 року народження (останнє відоме місце проживання:
м. Керч, вул. Марата, 2/23) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК
України, у судове засідання, яке відбудеться 21 січня 2022 року о 13 год. 40 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива,
21, каб. 308, під головуванням судді Будзан Л. Д.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а
кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає
обвинуваченого Арбаджиєва Володимира Івановича, 04.10.1953 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Будьонного, 13, кв. 57,
м. Керч, АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у
судове засідання, яке відбудеться 21 січня 2022 року о 13 год. 00 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива,
21, каб. 308, під головуванням судді Будзан Л. Д.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а
кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Курило А. В.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Доніча Сергія Георгійовича,
12.12.1961 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Хромченко, 3, м. Сімферополь,
АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 14 годині
45 хвилин 18 січня 2022 року.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного суді міста Києва
за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал №33 (головуючий суддя Дмитрук Наталія Юріївна).
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомлений
з його змістом.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Єрмакова Івана Федосовича,
01.01.1947 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Адмірала Юмашева, 15а/17,
м. Севастополь) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у
судове засідання, яке відбудеться 21 січня 2022 року о 12 год. 40 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива,
21, каб. 308, під головуванням судді Будзан Л. Д.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а
кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціальноСуддя Курило А. В. го судового провадження.

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

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

ПОГОДА НА ЗАВТРА
2..-3
-2..-7

0..5
2..-3

2..-3
-4..-9

-1..-6
-5..-10

2..-3
-2..-7

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 31 ГРУДНЯ
Oбласть

Нiч

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

-2..-7
0..-5
-2..-7
-4..-9
+2..-3
+2..-3
-2..+3
+2..-3
+2..-3
0..-5
0..-5
+2..-3
-1..-6

День
+2..-3
-2..+3
0..-5
-1..-6
+2..-3
0..+5
+1..+6
+1..+6
0..+5
0..+5
+1..+6
0..+5
-2..+3

Oбласть

Нiч

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

-2..-7
-4..-9
-4..-9
-6..-11
-3..-8
-4..-9
-2..-7
-4..-9
-6..-11
-5..-10
-7..-12
+2..-3
-3..-5

День
+2..-3
+2..-3
0..-5
0..-5
-2..+3
+2..-3
+2..-3
+2..-3
-1..-6
0..-5
-1..-6
0..+5
-1..+1

Укргiдрометцентр

Голосіївський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Журавльова Іллю Григоровича, 03.06.1971 року народження, (останнє відоме місце проживання: вул. Марінеску, 6, кв. 76, м. Севастополь, АР
Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 13
годині 45 хвилин 31 січня 2022 року.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або
документ, який посвідчує особу.
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 34 (головуючий суддя Єсауленко М. В.)
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування
даного оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомлений з його змістом.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Дніпровський районний суд міста Києва викликає Білоус Марину
Олександрівну як обвинувачену на 13 год. 45 хв. 20 січня 2022 року у
справі за обвинуваченням Білоус Марини Олександрівни, 23.03.1979
року народження, зареєстровану за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського, 29/11, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України за адресою:
м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 105.
Суддя Марія Сазонова
Дніпровський районний суд міста Києва викликає Мінаєва Віталія
Вікторовича як обвинуваченого на 13 год. 45 хв. 26 січня 2022 року у
справі за обвинуваченням Мінаєва Віталія Вікторовича, 27.12.1973 року народження, зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Панфілова, 120 А, кв. 18, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України за адресою:
м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 105.
Суддя Марія Сазонова
Дніпровський районний суд міста Києва викликає Чубабрія Вахтанга Автанділовича як обвинуваченого на 10 год. 00 хв. 26 січня 2022
року у справі за обвинуваченням Чубабрія Вахтанга Автанділовича,
05.02.1978 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України за адресою:
м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 204.
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