ГЕРОЯМ СЛАВА!
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ

СУСПІЛЬСТВО

Душу — Богу, життя — країні,
честь — нікому! Родини
чотирьох загиблих військових
отримали ордени «Золота
Зірка»
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«Свята без тата»: до відправлення
новорічних подарунків дітям, батьки
яких віддали життя за Україну,
долучається дедалі більше українців
у всьому світі

4

Уперше друкуємо сатиреску
Михайла Прудника,
адресовану передовсім тим
читачам, які зустрічають свята
на передовій

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЦІНА ДОГОВІРНА

№252 (7120)
Фото надала пресслужба Кабінету Міністрів України

П’ЯТНИЦЯ, 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ		

Шановні українці!

Від імені Уряду та від себе особисто щиро вітаю вас із новорічними святами!
Наближається мить, коли ми з приємністю
згадуємо найбільш пам’ятні події року, що минає: його щасливі, радісні й теплі моменти, аби
примножити їх у році наступному.
Разом із вами, шановні українці, ми пройшли
черговий шлях змін, розвитку й перевтілень нашої країни на краще. І як результат: у 2021 році
ми маємо найбільший за всю історію ВВП в доларовому еквіваленті — майже 200 млрд.
Особливу увагу ми приділили нашим пенсіонерам і найменш захищеним громадянам — за 2021
рік Уряд десять разів підвищував соціальні виплати. Поступово ми почали впроваджувати накопичувальну пенсійну систему, щоб українці
поважного віку зрештою мали й поважну пенсію
європейського рівня.
Адже шлях до євроінтеграції — це не лише
вступ у Європейський Союз. Це реалізація найкращих європейських практик і досвіду, ефект
від яких відчує кожен українець. Цьогоріч ми підписали авіаційний безвіз — угоду про спільний
авіаційний простір з ЄС.
Цього року в межах програми Президента «Велике будівництво» реконструйовано та збудовано рекордні 7 тис. км доріг різного значення,
більш ніж 215 шкіл та садочків. Уперше за часів
незалежності ми комплексно підійшли до реставрації культурних пам’яток. Крім того, українці вперше отримали реальне право власності на
землю.
Україна також стала першою країною у світі,
у якій цифрові паспорти у смартфоні стали повними юридичними аналогами звичайних документів. Також уже понад 2,5 тисячі маленьких
сіл вперше під’єднано до швидкісного інтернету.
Усе це — лише частина досягнень. Переконаний,
попереду нашу країну чекає ще більше успіхів і
нових звершень.
Шановні українці! Нехай 2022 рік принесе мир
і достаток, енергію та натхнення для нових починань! З Різдвом Христовим і щасливого Нового
року!

З повагою
Прем’єр-міністр України
Денис ШМИГАЛЬ

З Новим
2022 роком!
КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080046

USD 27.2782
EUR 30.9226
за 1 долар США
за 1 євро

встановлені Національним банком України на

RUB 3.6397
/ AU 49115.22
за 10 рублів

4 січня 2022 року

AG 624.01за 1 тройську
PTунцію
26331.65

PD 54171.23
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Про утворення міжвідомчої робочої групи
з питань створення єдиної інформаційноаналітичної системи з надання житловокомунальних послуг «Простір житловокомунальних послуг»

Про вихід з Угоди про Міжурядовий
фельд’єгерський зв’язок

Про призначення Шевчук Ю. І.
першим заступником Голови Державного
агентства України з питань кіно

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань створення єдиної інформаційноаналітичної системи з надання житлово-комунальних послуг «Простір житлово-комунальних послуг» у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань створення єдиної
інформаційно-аналітичної системи з надання житлово-комунальних послуг «Простір
житлово-комунальних послуг», що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2021 р. № 1380
СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань створення єдиної інформаційно-аналітичної
системи з надання житлово-комунальних послуг
«Простір житлово-комунальних послуг»
Заступник Міністра розвитку громад та територій з питань цифрового розвитку,
цифрових трансформацій і цифровізації, голова міжвідомчої робочої групи
Перший заступник Міністра цифрової трансформації
Заступник Міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації
Заступник Міністра соціальної політики
Голова Держстату
Член НКРЕКП
Директор Офісу підтримки реформ Мінрегіону
Директор департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування
Мінрегіону
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2021 р. № 1380
ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з питань створення єдиної інформаційно-аналітичної
системи з надання житлово-комунальних послуг
«Простір житлово-комунальних послуг»
1. Міжвідомча робоча група з питань створення єдиної інформаційно-аналітичної
системи з надання житлово-комунальних послуг «Простір житлово-комунальних послуг» (далі — міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.
2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.
3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:
1) сприяння забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, залучених до створення єдиної інформаційно-аналітичної системи з надання житлово-комунальних послуг «Простір житлово-комунальних послуг» (далі —
інформаційно-аналітична система);
2) визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час створення інформаційно-аналітичної системи.
4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
1) бере участь у розробленні плану заходів із створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи;
2) проводить моніторинг стану виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, залученими до створення інформаційно-аналітичної системи, покладених на них завдань;
3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи;
4) бере участь у розробленні пропозицій щодо:
технічного і фінансового забезпечення створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи;
створення спеціальних інформаційно-аналітичних ресурсів, що будуть містити актуальну інформацію про надання житлово-комунальних послуг, у тому числі щодо
тарифів на житлово-комунальні послуги;
переліку необхідних відомостей і порядку їх внесення до інформаційно-аналітичних ресурсів;
5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.
5. Міжвідомча робоча група має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);
3) утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні
або тимчасові робочі підгрупи;
4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.
6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами та організаціями (у тому числі міжнародними).
7. Посадовий склад міжвідомчої робочої групи затверджується Кабінетом Міністрів України.
8. Міжвідомчу робочу групу очолює голова, який затверджує її персональний
склад і вносить у разі потреби до нього зміни, визначає з числа членів міжвідомчої
робочої групи заступника та секретаря.
9. Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться не рідше ніж щокварталу та в разі необхідності — за рішенням голови або за зверненням
не менш як п’яти членів міжвідомчої робочої групи.
Голова міжвідомчої робочої групи може приймати рішення про проведення засідання в режимі реального часу (он-лайн) із використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет.
10. Засідання міжвідомчої робочої групи веде голова, а в разі його відсутності —
заступник голови.
Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому
присутня більш як половина її членів.
Дата, спосіб проведення засідання та порядок денний повідомляються членам
міжвідомчої робочої групи не пізніше ніж за три робочих дні до засідання.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.
11. Протоколи засідань міжвідомчої робочої групи веде секретар.
12. На своїх засіданнях міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більш як половина присутніх членів міжвідомчої робочої групи (у тому числі дистанційно).
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
13. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.
Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації,
може викласти свою окрему думку в письмовій формі, що додається до протоколу засідання.
Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані
шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган
виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
14. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності
міжвідомчої робочої групи здійснює Мінрегіон.

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Вийти з Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок, вчиненої 22 січня
1993 р. у м. Мінську.
2. Міністерству закордонних справ здійснити відповідні процедури згідно з положеннями Віденської конвенції про право міжнародних договорів та Закону України
«Про міжнародні договори України».
3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України «Про вихід з Протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2021 р. № 1702-р
Київ

Про звільнення Драганчук І. О.
з посади заступника Міністра з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій
України
Звільнити Драганчук Інну Олександрівну з посади заступника Міністра з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій України у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Призначити Шевчук Юлію Іванівну першим заступником Голови Державного
агентства України з питань кіно з дати початку фактичного виконання нею посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2021 р. № 1710-р
Київ

Про тимчасове покладення виконання
обов’язків державного секретаря
Міністерства оборони України
на Говора В. О.
Покласти тимчасово, з 31 грудня 2021 р. до призначення в установленому порядку державного секретаря Міністерства оборони України, виконання обов’язків державного секретаря Міністерства оборони України на директора департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю зазначеного Міністерства Говора Володимира Олександровича.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2021 р. № 1713-р
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2021 р. № 1703-р
Київ

Про визначення кількості заступників
Голови Державної служби статистики
України

Про призначення Драганчук І. О.
заступником Міністра у справах ветеранів
України
Призначити Драганчук Інну Олександрівну заступником Міністра у справах ветеранів України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Визначити, що Голова Державної служби статистики України може мати чотирьох
заступників, у тому числі одного першого та заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO).
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2021 р. № 1714-р
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2021 р. № 1704-р
Київ

Про звільнення Ковтун Т. В. з посади
заступника Державного секретаря Кабінету
Міністрів України

Про звільнення Дубляна О. В.
з посади державного секретаря Міністерства
оборони України

Звільнити Ковтун Тетяну Владиславівну з посади заступника Державного
cекретаря Кабінету Міністрів України за власним бажанням 24 грудня 2021 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Звільнити Дубляна Олександра Володимировича з посади державного секретаря Міністерства оборони України 30 грудня 2021 р. у зв’язку із закінченням строку
призначення на посаду (абзац перший частини першої статті 85 Закону України «Про
державну службу»).
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про погодження призначення
Волошина В. Е. виконуючим обов’язки
директора державного підприємства
«Морський торговельний
порт «Чорноморськ»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2021 р. № 1705-р
Київ

Про звільнення Ільченка М. В.
з посади заступника Голови Державної
служби України з надзвичайних ситуацій
Звільнити Ільченка Миколу Володимировича з посади заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій за власним бажанням.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2021 р. № 1719-р
Київ

Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури щодо призначення Волошина Вячеслава Едуардовича виконуючим обов’язки директора державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2021 р. № 1706-р
Київ

Про звільнення Івка А. В.
з посади заступника Голови Державного
агентства автомобільних доріг України
Звільнити Івка Андрія Володимировича з посади заступника Голови Державного
агентства автомобільних доріг України у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2021 р. № 1707-р
Київ

Про призначення Івка А. В.
першим заступником Голови Державного
агентства автомобільних доріг України
Призначити Івка Андрія Володимировича першим заступником Голови Державного агентства автомобільних доріг України з дати початку фактичного виконання
ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

оголошення
Голосіївський районний суд м. Києва викликає Шестова Сергія Миколайовича, 01.02.1961 р.н. (останнє відоме місце проживання: вул. М. Музики,
94-А, м. Севастополь, АР Крим), який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання у кримінальну провадженні №42015000000001289,
яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 34, о 12 годині 30 хвилин 25 січня 2022 року.
Явка обвинуваченого обов’язкова. З моменту публікації даного оголошення обвинувачений вважається належним чином повідомлений про місце і час судового засідання. У разі неявки обвинуваченого розгляд кримінального провадження може бути здійснений в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Єсауленко М. В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Георгіаді Ларису Федорівну, 15.05.1960 р.н., яка проживає за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Безпалого, 48, обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, призначене 24.01.2022 року об 11 год. 30 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ,
що посвідчує особу. Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за
адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя П. Л. Коляденко
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оголошення
Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє,
що 24.01.2022 року о 09 год. 00 хв. буде проводитися підготовче судове засідання у кримінальному провадженні № 22021000000000220 по обвинуваченню
Зубарєва Андрія Миколайовича, 23.08.1983 р.н., у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України.
В судове засідання викликається обвинувачений
Зубарєв Андрій Миколайович.
Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13,
каб. 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє,
що 25.01.2022 року о 09 год. 30 хв. буде проводитися підготовче судове засідання у кримінальному провадженні № 22020011000000010 по обвинуваченню
Харути Миколи Петровича, 24.03.1957 р. н., обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 1 ст. 111 КК України.
В судове засідання викликається обвинувачений
Харута Микола Петрович.
Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Скуби А. В., суддів Домарєва О. В., Просалової О. М.
Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13,
каб. 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. КоСуддя Скуба А. В. шиця, 5-А.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Шевченка Вячеслава Володимировича для розгляду кримінального провадження на проведення підготовчого судового засідання,
внесеного до ЄРДР за № 42016000000002613 відносно Шевченка Вячеслава Володимировича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України, та повідомляє, що судове засідання відбудеться 25.01.2022 о 10 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва
за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Бандура І. С.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бражніка Ігоря Сергійовича, 21.04.1986
року народження (місце реєстрації: АР Крим, м. Севастополь, вул. Меньшикова, 19, кв. 34) у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 28 січня 2022 о 08 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.
313, під головуванням судді Казмиренко Л. B.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє,
що 20.01.2022 року о 09 год. 30 хв. буде проводитися підготовче судове засідання у кримінальному провадженні № 420141103500004228 по обвинуваченню
Ососкова Олексія Анатолійовича, 18.09.1978 р.н., у
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.
В судове засідання викликається обвинувачений
Ососков Олексій Анатолійович.
Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13,
каб. 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.

Подільський районний суд м. Києва викликає
Квартника Пилипа Олександровича, 27.11.1985 року народження (останнє відоме місце проживання:
м. Луцьк, пр. Михайла Грушевського, 1) у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання,
яке відбудеться 21 січня 2022 року о 13 год. 55 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 Хоменка Олега Юрійовича, 01.06.1971
року народження (останнє відоме місце проживання: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Братів Міхєєвих, 8, кім. 34) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК
України, у судове засідання, яке відбудеться 21 січня
2022 о 14 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.
313, під головуванням судді Казмиренко Л. B.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Бріцина Михайла Михайловича для розгляду кримінального провадження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до ЄРДР за
№ 22017011000000018 відносно Бріцина Михайла Михайловича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що судове засідання відбудеться 25.01.2022 о
12 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя А. В. Скуба
Суддя Бандура І. С.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Можелянського Віктора Анатолійовича, 10.05.1964 року народження (останнє відоме місце проживання: 95034, вул. Павленко, 35/53, м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 21 січня 2022 о 14 год. 05 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.
313, під головуванням судді Казмиренко Л. B.
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 Лужецьку Світлану Анатоліївну,
12.04.1966 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Південна, 38, кв. 5, смт Чорноморське, Чорноморський р-н, АР Крим) у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 21 січня 2022 о 14 год. 35 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.
313, під головуванням судді Казмиренко Л. В.
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 Осоченко Інесу Костянтинівну,
19.09.1970 року народження (останнє відоме місце проживання: 95053, вул. Мате Залки, 7б, кв. 104,
м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 21 січня 2022 року о
14 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.
313, під головуванням судді Казмиренко Л. B.
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 Куртлушаєва Ісмаіла Джареровича,
05.01.1951 року народження (місце реєстрації: вул.
Павленко, 2, Сімферополь, АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 21 січня 2022 о 14 год. 25 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.
313, під головуванням судді Казмиренко Л. B.
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 Щегельського Максима Борисовича,
20.10.1977 року народження (останнє відоме місце
проживання: вул. Грибоєдова, 12, кв. 51, м. Ялта) у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч .1 ст. 408 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 21 січня 2022 о 14 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.
313, під головуванням судді Казмиренко Л. В.
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 Бистрякову Діану Святославівну,
25.05.1973 року народження (останнє відоме місце
проживання: 98100, вул. Свердлова, 1, м. Феодосія)
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке
відбудеться 21 січня 2022 року о 14 год. 10 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.
313, під головуванням судді Казмиренко Л. В.
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 Бєлоусова Михайла Миколайовича,
26.11.1964 року народження (місце реєстрації: вул.
Фруктова, 1Б, Сімферополь, АР Крим) у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 21 січня 2022 о 14 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.
313, під головуванням судді Казмиренко Л. B.
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 Малишева Михайла Григоровича,
10.10.1995 року народження (останнє відоме місце
проживання: вул. Куйбишева, 13, кв. 81, м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 21 січня 2022 о 15 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.
313, під головуванням судді Казмиренко Л. В.
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 Басову Олену Андріївну, 21.04.1986 року народження (місце реєстрації: АР Крим, м. Севастополь, вул. Павла Корчагіна, 6, кв. 46) у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 21 січня 2022 о 14 год. 15 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.
313, під головуванням судді Казмиренко Л. B.
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 Шульгу Олега Анатолійовича,
31.03.1969 року народження (останнє відоме місце
проживання: пр. Комбріга Потапова, 25, кв. 58, м. Севастополь, АР Крим) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 КК
України, у судове засідання, яке відбудеться 21 січня
2022 о 15 год. 05 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.
313, під головуванням судді Казмиренко Л. B.
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 Зиму Петра Анатолійовича, 18.01.1970
року народження (місце реєстрації: вул. Шапошникова, 1, кв. 25, м. Донецьк, 83000) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 408,
ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 21 січня 2022 о 14 год. 45 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.
313, під головуванням судді Казмиренко Л. В.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Горбань Валентину Василівну, 18.06.1959
року народження (місце реєстрації: вул. Набережна,
5, кв. 74, м. Саки, АР Крим) у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 21 січня 2022
о 14 год. 55 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.
313, під головуванням судді Казмиренко Л. B.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Нахлупіна Віталія Германовича,
19.04.1966 року народження, для розгляду кримінального провадження, внесеного 22.08.2016 р. до ЄРДР за
№ 42016010000000184 відносно Нахлупіна Віталія Германовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 26.01.22 р. о 09:30
год. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа,
27-А. Суддя Святошинського районного суду м. Києва
Ясельський A. M.
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 Тішеніна Андрія Вячеславовича, 21.05.1981 року народження (останнє відоме місце проживання: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, смт Гресівський, вул. Енергетиків, 6/13, кв. 21) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438
КК України, у судове засідання, яке відбудеться 25 січня
2022 року о 16 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. 404, під головуванням судді Кітова О. В.
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 Шамбазова Артура Рінатовича, 22.05.1985 року народження (останнє відоме місце проживання: вул.
Училищна, 38, м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 25 січня 2022 року о 16 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. 404, під головуванням судді Кітова О. В.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Биховця Михайла Олександровича,
13.08.1976 року народження, у підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, внесеному до
Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2016 за
№ 42016000000002612 за обвинуваченням Биховця Михайла Олександровича, 13.08.1976 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 24 січня 2022 року на 09 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.

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

Суддя Курило А. В.

31 грудня 2021 року, п’ятниця, № 252
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оголошення
До УВАГИ учасника ТОВ «ТІРБРО»
Немліхера Григорія Анатолійовича
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про прострочення внесення вкладу
Відповідно до п. 7.5 ст. 7 статуту ТОВ «ТІРБРО (ідентифікаційний код: 43255266;
Товариство), затвердженого 27.09.2019 рішенням загальних зборів засновників
ТОВ «ТІРБРО, оформленого протоколом № 1 від 27.09.2019, статутний капітал Товариства підлягає сплаті учасником Товариства до закінчення першого року з дня
державної реєстрації Товариства; не допускається звільнення учасника від обов’язку
вносити вклади до статутного капіталу Товариства.
Згідно з рішенням з питання 4 порядку денного загальних зборів засновників
ТОВ «ТІРБРО», оформленого протоколом № 1 від 27.09.2019, Немліхер Григорій Анатолійович вносить вклад, який складається з грошових коштів в розмірі 500,00 грн,
що становить 50 % статутного капіталу Товариства.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації ТОВ «ТІРБРО»: 27.09.2019.
Отже, кожен з учасників ТОВ «ТІРБРО» повинен був повністю внести свій вклад до
27.09.2020 (до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства).
Незважаючи на викладене, Вами, як учасником ТОВ «ТІРБРО», досі не внесено
свого вкладу в розмірі 500,00 грн.
У зв’язку з вищевикладеним, на підставі ч. 1 ст. 15 Закону України «Про товариства
з обмеженою та додатковою відповідальністю» ПОПЕРЕДЖАЄМО, що Вами прострочено внесення свого вкладу, та ІНФОРМУЄМО Вас про таке:
1. Розмір невнесеного Вами, як учасником ТОВ «ТІРБРО», своєчасно вкладу становить 500,00 грн.
2. Для погашення Вами заборгованості із внесення вкладу встановлюється додатковий строк — 15 (п’ятнадцять) календарних днів з дати опублікування цього попередження в офіційному друкованому виданні України.
3. Заборгованість із внесення вкладу повинна бути сплачена Вами упродовж визначеного додаткового строку у грошовій формі шляхом перерахування коштів у сумі 500,00 грн (П’ятсот гривень 00 копійок) на поточний рахунок ТОВ «ТІРБРО» (ідентифікаційний код: 43255266): IBAN UA853287040000026005054232474 в ЮЖНЕ ГРУ
АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО: 328704.
Також, ПОПЕРЕДЖАЄМО, що у разі невнесення у повному обсязі Вами вкладу для
погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку директором буде
скликано загальні збори учасників ТОВ «ТІРБРО», якими може бути прийнято одне
з передбачених ч. 2 ст. 15 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» рішень (зокрема про виключення Вас зі складу учасників
ТОВ «ТІРБРО», як учасника, який має заборгованість із внесення вкладу).
При цьому РОЗ’ЯСНЮЄМО, що згідно з ч. 3 ст. 15 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» голоси, що припадають на Вашу
частку, як учасника Товариства, який має заборгованість перед Товариством, не будуть враховуватися при визначенні результатів голосування для прийняття рішення
відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
З повагою, директор ТОВ «ТІРБРО»
О. М. Баланєл

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ
БУД АЛЬЯНС» (далі — Товариство), код ЄДРПОУ 42895398,
місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 16, повідомляє, що виконавчим органом (директором) ТОВ «СІТІ БУД
АЛЬЯНС» скликаються Загальні збори Товариства.
Загальні збори Товариства відбудуться 18 січня 2022 року
за місцезнаходженням Товариства за адресою: 01021, м. Київ,
вул. Мечникова, буд. 16.
Реєстрація учасників проводитиметься 18 січня 2022 року з
10 год. 00 хв. до 10 год. 15 хв. за місцем проведення Загальних зборів учасників.Початок зборів о 10 год. 15 хв., завершення — 10 год. 30 хв.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд заяви директора ТОВ «СІТІ БУД АЛЬЯНС»
Слюсарева Є. О. від 28.12.2021 р. про звільнення за власним
бажанням з 18.01.2022 р.
2. Про обрання виконавчого органу (директора) ТОВ «СІТІ
БУД АЛЬЯНС».
3. Про уповноваження на проведення реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
Для участі в Загальних зборах учасникам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
Представникам учасників необхідно мати при собі паспорт або
інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів
до дати проведення Загальних зборів кожен учасник має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень, з питань порядку денного за місцезнаходженням ТОВ «СІТІ БУД АЛЬЯНС»: місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 16. Посадова особа для ознайомлення
— директор ТОВ «СІТІ БУД АЛЬЯНС» Слюсарев Євгеній Олександрович. Час ознайомлення — робочі дні за попередньою
домовленістю з директором ТОВ «СІТІ БУД АЛЬЯНС» Слюсаревим Є.О. за номером телефону для зв’язку: 066 267 77 77.
Директор ТОВ «СІТІ БУД АЛЬЯНС»
Слюсарев Є. О.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про постановлення слідчим суддею ухвали
про здійснення спеціального досудового розслідування
стосовно підозрюваного Козирєва О. І.
Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 27.01.2017 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22016050000000228 від 24.10.2016 стосовно Козирєва Олександра Івановича, 03.10.1983 року народження, громадянина України, останнє відоме місце реєстрації та проживання: Донецька обл., Покровський район, с. Максимільянівка,
вул. Шевченка, буд. 252, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України.
ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Козирєва О. І.
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Козирєв Олександр Іванович, 03.10.1983 року народження, громадянин України, останнє відоме місце реєстрації та проживання: Донецька обл., Покровський район, с.
Максимільянівка, вул. Шевченка, буд. 252, у відповідності до
ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися
04.01.2022 та 05.01.2022 у період часу з 09:00 до 18:00 до
службового кабінету № 14 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ
в Донецькій та Луганській областях майора юстиції Деркача Тараса Анатолійовича, за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Морських Десантників, буд. 20 (тел. 0629-52-53-94), для
повідомлення про завершення досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні
№ 22016050000000228, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2016, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України.
Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, перелік яких наведений у
ст. 138 КПК України, настають наслідки, передбачені ст. 139
КПК України.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Русецького Олега Леонідовича, 29.04.1961 р.н., (який зареєстрований за адресою: АР Крим, Сімферопольський район, смт Молодіжне, вул. Планетаристів, буд. 45), обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, призначене на 13 січня 2022 року об 11 год. 00 хв.,
головуючий суддя Просалова О. М.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати
документ, що посвідчує особу.
Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне
провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Оболонський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Колосову Ганну Геннадіївну, 27.06.1973 року народження, (останні відомі місця проживання: просп.
Кірова, 66/1/7. кв. 83, м. Сімферополь, АР Крим) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в
підготовче судове засідання, яке відбудеться 21 січня
2022 року о 10:00. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Оболонського районного суду міста Києва за адресою:
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2є, зал судових засідань №15, під головуванням судді Касьян A. B., судді:
Луценко О. М., Белоконна І. В.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне
провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Шевченківського районного суду
м. Києва перебуває кримінальне провадження, справа №761/41320/17 за обвинуваченням Блаженка Павла
Євгеновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за
№ 22017000000000291.
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє,
що судове засідання по вищевказаному кримінальному
провадженню відбудеться 20 січня 2022 року о 15 год.
30 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду
м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська,
31 А, 602 каб.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Глиняника Володимира Вікторовича, 27.09.1977 р.н., (останнє відоме місце проживання: вул. Косарєва, 6, кв. 18,
м. Севастополь, АР Крим), який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання у кримінальну провадженні №22020011000000005, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул.
Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 27 об 11 годині 30 хвилин 24 січня 2022 року.
Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту публікації даного оголошення, обвинувачений вважається
таким, що належним чином повідомлений про місце і час
судового засідання.
У разі неявки обвинуваченого, розгляд кримінального
провадження може бути здійснений в порядку спеціального судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання, яке відбудеться о 15 годині 30 хвилин 25 січня 2021 року в приміщенні суду за адресою:
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, обвинуваченого Гелюха Анатолія Юрійовича, 15 вересня 1979 року народження, в рамках кримінального провадження
№ 22014000000000338, внесеного до Єдиного реєстру
досудових розслідувань 17 травня 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.
У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Шапортова Станіслава Володимировича, 16.02.1967 року народження, (який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 49, кв. 202, на даний час проживає за адресою:
АР Крим, м. Ялта, вул. Щорса, 20, кв. 2), обвинуваченого у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, що
призначене на 20.01.2022 року об 11 год. 30 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати
паспорт або документ, що посвідчує особу.
Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в приміщення Дарницького районного суду
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.
У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в
порядку спеціального судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
Блейз Ірину Геннадіївну, 21 лютого 1978 р.н., як обвинувачену в підготовче судове засідання по кримінальному провадженню № 42016000000002390 внесеного до
ЄРДР 14.09.2016 року відносно Блейз Ірини Геннадіївни
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.
Одночасно повідомляємо, що судом призначено підготовче судове засідання на підставі обвинувального акта у кримінальному провадженні, за яким висунуте обвинувачення Блейз Ірині Геннадіївні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України у відкритому судовому засіданні на 10 год. 00 хв. 21
січня 2022 року, про що повідомляємо зацікавлених осіб.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Золотухіна Леоніда Яковича у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України, у підготовче
судове засідання, яке відбудеться о 13:45 24.01.2022 року, в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва,
за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого,
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України,
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя В. В. Бугіль

Суддя Олена ЖЕЖЕРА

Суддя Є. О. Мартинов

Суддя Трубніков А. В.

Суддя П. Л. Коляденко

Дніпровський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Злотнікова Василя Яковича, 13.09.1980 року народження у підготовче судове засідання у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових
розслідувань 28.09.2016 за № 42016000000002468 за обвинуваченням Злотнікова Василя Яковича, 13.09.1980 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 26 січня 2022 року на
09 годину 40 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.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Кунцова Володимира Олександровича, 04.11.1951 року народження, (останнє відоме місце проживання: вул. Павленка, 2, м. Севастополь, АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання,
яке відбудеться о 12 годині 00 хвилин 25 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 Потехіна, 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 обСуддя Курило А. В. винуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Охоту Яніну
Валеріївну, 16.07.1983 року народження у підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2016 за № 42016010000002448 за обвинуваченням Охоти Яніни Валеріївни, 16.07.1983 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 26 січня 2022 року на 09 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.

Суддя Курило А. В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 15 годині 00 хвилин 11 лютого 2022 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507 обвинувачену Блоху Олену Володимирівну, 11 травня 1969 року народження, в рамках
кримінального провадження № 22014000000000263, внесеного до Єдиного
реєстру досудових розслідувань 24 липня 2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
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 М. С. Антонюк

Суддя Бойко О. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Шалівську Ольгу Миколаївну як
потерпілу по кримінальному провадженню за обвинуваченням Чиженка Володимира Володимировича, що обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, у підготовче судове засідання, яке
відбудеться 25.01.2022 року oб 11 годині 00 хвилин, в приміщенні Оболонського
районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК
України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Оболонський районний суд м. Києва викликає Шалівського Юрія Васильовича, як потерпілого по кримінальному провадженню за обвинуваченням Чиженка Володимира Володимировича, що обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, у підготовче судове
засідання, яке відбудеться 25.01.2022 року об 11годині 00 хвилин, в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК
України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

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

Суддя О. В. Жежера
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оголошення
УКРАЇНА
Глевахівська селищна рада
Фастівського району Київської області
Двадцята сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
«23» грудня 2021 року

смт Глеваха

№ 889-20-VIII

Про бюджет Глевахівської селищної
територіальної громади на 2022 рік
10519000000
(код бюджету)

Керуючись частиною 1 пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 9 статті 75, статей 76 і 77
Бюджетного кодексу України, Глевахівська селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2022 рік:
доходи бюджету Глевахівської селищної територіальної громади
(далі бюджет громади) в сумі 241 183 623,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету громади 236 487 123,00 гривень та
доходи спеціального фонду бюджету громади 4 696 500,00 гривень
згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки бюджету громади в сумі 241 183 623,00 гривень, у тому
числі видатки загального фонду бюджету громади 180 069 946,00
гривні та видатки спеціального фонду бюджету громади 61 113 677,00
гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;
профіцит за загальним фондом бюджету громади у сумі
56 417 177,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом бюджету громади у сумі
56 417 177,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів бюджету громади в розмірі 160 000,00 гривень, що становить 0,09 відсотка видатків загального
фонду бюджету громади, визначених цим пунктом;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців
за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення:
- реверсна дотація — 5 998 200,00 гривень;
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам —
52 109 600,00 гривень;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я
за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету —
1 220 800,00 гривень;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків
у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції — 2 493 123,00
- інші субвенції з місцевого бюджету — 125 600,00 гривень.
Делегувати виконавчому комітету селищної ради повноваження
щодо збільшення (зменшення), у міжсесійний період селищної ради,
обсягу дохідної та видаткової частин бюджету громади у разі зміни
обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та
обласного бюджету, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів бюджету громади з наступним внесенням змін до рішення про бюджет Глевахівської селищної територіальної громади.
4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат бюджету Глевахівської селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм
у сумі 100 362 095,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді бюджету громади на 2022 рік:
6.1 до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу
України);

6.2 джерелами формування у частині фінансування є кошти, визначені підпунктами 3 та 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету громади на 2022 рік:
7.1 у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
7.2 у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду бюджету
Глевахівської селищної територіальної громади до бюджету розвитку
(спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини першої статті
71 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального
фонду бюджету громади:
8.1 згідно з пунктом 1 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71
Бюджетного кодексу України;
8.2 згідно з пунктом 2 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки, визначені статтею 209 Земельного кодексу України;
8.3 згідно з пунктом 6 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною четвертою статті
13 Бюджетного кодексу України;
8.4 згідно з пунктом 9 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовуються на заходи, визначені надавачами відповідних субвенцій.
9. Визначити у 2022 році граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 0,00 гривень;
На 31 грудня 2022 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 0,00
гривень та граничний обсяг гарантованого селищною радою боргу у
сумі 0,00 гривень.
10. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету громади видатки загального фонду за їх економічною структурою на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
11. Надати право відділу фінансів Глевахівської селищної територіальної громади:
11.1 відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу
України в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на депозитних рахунках з подальшим поверненням таких коштів
до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання
державних цінних паперів, згідно з порядком, визначеним Кабінетом
Міністрів України;
11.2 в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за
бюджетною програмою за загальним та спеціальним фондами бюджету громади за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету громади та кошторисах, у розрізі економічної класифікації видатків бюджету;
11.3 погоджувати подання на повернення помилково або надміру
зарахованих до бюджету громади платежів з відповідних бюджетних
рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;
11.4 здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків бюджету громади для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.
12. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право відділу фінансів Глевахівської селищної ради отримувати у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного
бюджетного періоду.

Оголошення про виклик до суду

Відкриті спадкові справи після смерті:
13.04.2021 р. Шквиря Юрія Васильовича, 1937 р.н.;
12.09.2021 р. Затинайченко Дмитра Тимофійовича, 1938 р.н.;
22.05.2021 р. Лемке Володимира Костянтиновича, 1957 р.н.;
07.06.2021 р. Селезень Олександра Леонідовича, 1961 р.н.;
05.03.2020 р. Клюжева Олександра Олександровича, 1932 р.н.;
28.04.2021 р. Клюжевої Надії Євгеніївни, 1941 р.н.;
05.10.2021 р. Самоварова Леоніда Степановича, 1958 р.н.;
29.04.2021 р. Падалка Миколи Даниловича, 1945 р.н.;
06.09.2021 р. Ранькас Теодозія Івановича, 1945 р.н.;
21.10.2021 р. Гришиної Алли Семенівни, 1937 р.н.;
06.07.2021 р. Сова Любові Степанівни, 1947 р.н.;
22.11.2021 р. Головкової Тетяни Володимирівни, 1938 р.н.;
22.11.2021 р. Ушкало Алі Прохорівні, 1943 р.н.;
13.06.2021 р. Седлярової Валентини Вікторівни, 1954 р.н.;
20.07.2021 р. Кухаренко Ніни Георгіївни, 1939 р.н.;
23.07.2005 р. Павлова Віктора Олексійовича, 1931 р.н.;
23.07.2021 р. Дормідонтової Регіни Олексіївни, 1944 р.н.
Спадкоємцям та кредиторам необхідно звернутися до робочого місця приватного нотаріуса міського нотаріального округу Л. Г. Долгополової, вул. Калинова, буд. 12, кв. 3,
м. Дніпро, тел.: +38 050 3420807.

13. Головним розпорядникам коштів бюджету громади забезпечити:
13.1 затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів
з дня набрання чинності цим рішенням;
13.2 здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних
програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних
коштів у бюджетному процесі;
13.3 здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному
обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;
13.4 доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про
бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та
за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з
дня затвердження таких документів;
13.5 взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань
за енергосервісом та здійснення витрат бюджету відповідно до вимог
Бюджетного кодексу України (статті 48, 49, 51);
13.6 в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної
плати; у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, що споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих
лімітів споживання.
14. Здійснювати з 1 січня 2022 року з бюджету громади видатки на
забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у
додатку 8 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між
бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.
15. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
16. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до цього рішення є його невід’ємною
частиною.
17. Виконавчому комітету Глевахівської селищної ради забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України на офіційному сайті Глевахівської селищної ради та в газеті «Урядовий кур’єр».
18. Інші положення, що регламентують процес виконання бюджету громади:
18.1 головним розпорядникам коштів бюджету громади:
у двотижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання
бюджетних коштів одержувачів коштів бюджету громади і подати їх
Васильківському управлінню Державної казначейської служби України у Київській області;
затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних
бюджетних асигнувань;
забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах
фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів;
18.2 якщо після прийняття рішення про бюджет Глевахівської селищної територіальної громади повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення,
передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів бюджету громади до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих
функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою, визначеною частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України;
19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва і селищного
голову Петренка В. В.
СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА Володимир ПЕТРЕНКО
Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Гриб Надія Миколаївна просить
з’явитися до нотаріальної контори за адресою: місто Харків, проспект Московський, будинок №89, тел.
(057)731-97-96, Безуглого Вадима Петровича, 28
листопада 1976 року народження, з питання оформлення спадщини після померлої 03 червня 2021 року Стоцької Ганни Нестерівни, 14.02.1938 року народження. У разі неявки спадкоємця до нотаріуса протягом місяця з дня цієї публікації, спадщину буде
оформлено на ім’я іншого спадкоємця.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015051110000062 від 05 листопада 2015 року,
за обвинуваченням Юхимука Руслана Степановича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
частиною третьою статті 368, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України.
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 30 листопада 2020 року постановлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Юхимука Руслана Степановича у
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 368, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України, 12 квітня 2021 року в зазначеному кримінальному провадженні закінчено підготовче судове засідання та призначено судовий розгляд.
У зв’язку з чим Юхимук Руслан Степанович, який народився 20 жовтня 1977 року в селі Нива Трудова
Апостолівського району Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: Луганська область, КреДо уваги директора, уповноваженої особи
мінський район, місто Кремінна, вулиця Тітова, будинок 7, квартира 1, який обвинувачується у вчиненні крипрацівників та засновника
мінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 368, частиною третьою статті 358, часТОВ «ШАХТАРСЬКТРАНС»
тиною першою статті 263 Кримінального кодексу України, викликається в судове засідання, яке відбудеть(ЄДРПОУ 33467331). Розпорядник майна
ся 10 січня 2022 року о 13 годині 30 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-561-26-51), головуючий суддя: Сікора К. О., судді: Гавриленко Т. Г.,
повідомляє про проведення загальних зборів
Танасевич О. В.
кредиторів боржника, які відбудуться 17.01.2022 роУ разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше ку о 12:00 в режимі відеоконференції за допомогою
судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності.
проприєтарної програми для організації
Поважними причинами неприбуття особи на виклик є обставини, зазначені в статті 138 Кримінального
відеоконференцій ZOOM.
процесуального кодексу України.
За детальною інформацією просимо звертатися
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери
за телефоном +380679593778.
розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Оригінальний примірник для Богданової Г. І. Договору міни від 13.12.1995 квартиВтрачено судновий білет на судно
Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини після смерті Друзенко Марії
ри 27 в буд. 11 по пр. Шевченка в м. Одесі на квартиру 291 в буд. 72 по вул. Кримській
стоянкове, понтон. Бортовий
в м. Одесі між Богдановою Г. І. і Герасимовою Л. І., Герасимовим О. І., Герасимовим Олексіївни, 23.06.1926 року народження, померлої 02.07.2021 року.
реєстраційний номер ГС-3170, рік
Р. О., оригінал Технічного паспорту 1995 р. на квартиру 27 в буд. 11 по пр. Шевченка в
Можливим спадкоємцям звертатись до приватного нотаріуса Сєвєродонецького ра- побудови — 1983, матеріал корпусу —
м. Одесі, оригінал Свідоцтва про народження Герасимова О. І., оригінал Свідоцтва про
смерть Герасимова І. В. з бронею на підпоховання 2 осіб і оригінал броні на підпохо- йонного нотаріального округу Луганської області Кізіми В. В. за адресою: Луганська залізобетон, власник судна — Київський
міський крейсерський яхт-клуб (м. Київ,
вання 1 особи до Герасимової Л .І. на Новоміському кладовищі в м. Одесі, вважати невул. Дніпровська наб., 12-А.).
дійсними у зв’язку з втратою.
область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 30/19.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Інформаційне повідомлення
АТ «УКРСИББАНК»
АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення змін
до:
- Правил (договірних умов) обслуговування суб’єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, осіб, що провадять незалежну професійну діяльність, представництв — клієнтів
АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі — Правила 1), які розміщені
для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті
«Урядовий кур’єр» №102 від 01.06.2018 р., з усіма наступними змінами та доповненнями;
- Правил (договірних умов) обслуговування банківського рахунку та дистанційного обслуговування клієнтів корпоративного бізнесу
АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі — Правила 2), які розміщені для
ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних
стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» «Урядовий кур’єр» № 67 від 06.04.2019 р., з усіма наступними змінами та доповненнями,
(при спільному згадуванні далі — Правила; при окремій згадці далі
— Правила 1 або Правила 2, відповідно),
а саме:
1. Видалити термін «Вклад» з термінів, що використовуються в тексті Правил 1.
2. Викласти п.2.2.4. Розділу 2 Правил 1, п.2.3.3 Розділу 2 Правил 2
в наступній редакції:
«При зарахуванні грошових коштів на Рахунок за Розрахунковими
документами в національній валюті Банк перевіряє номер Рахунка і
код Клієнта згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України / реєстраційний (обліковий) номер платника податків / реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи (серії та номера паспорта, якщо фізична особа відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та має відмітку в паспорті) або реєстраційний (обліковий)
номер платника податку, що присвоюється контролюючими органами Клієнтам — юридичним особам — нерезидентам та їх представництвам в Україні та , у разі їх невідповідності, Банк повертає суму переказу відправнику.
При зарахуванні грошових коштів на Рахунок за Розрахунковими
документами в іноземній валюті Банк перевіряє найменування/прізвище та ім›я Клієнта, номер Рахунку і призначення платежу та, у разі їх
відсутності/невідповідності, Банк затримує суму переказу на строк, визначений Законодавством для встановлення відсутніх/неточних реквізитів. У разі неможливості встановлення належного отримувача Банк
повертає суму переказу відправнику.
Банк до настання дати валютування, зазначеної в Електронному
розрахунковому документі, повідомляє Клієнта про надходження на
його Рахунок грошових коштів та дату їх валютування шляхом зазначення цього у Виписках та/або особистого повідомлення Клієнта телефоном (телефаксом) та/або направлення відповідного повідомлення
через СДО та/або іншим способом, визначеним Сторонами.»
3. Доповнити п. 4.1. Розділу 4 Правил наступним абзацем:
«Продаж валюти Клієнта на підставі окремого договору здійснюється за курсом, що встановлюється для заяв на продаж відповідно до
п.4.4.3 цього Договору, якщо інше не встановлено таким окремим договором.»
4. Викласти п. 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. Розділу 4 Правил в наступній редакції:
«4.3. З метою отримання Послуги Клієнт подає в Банк заяву на купівлю/продаж/обмін безготівкової валюти за формою, встановленою
Банком, яка має містити наступні обов’язкові реквізити:

- Відомості про Клієнта,
- Назва Банку,
- Рахунок, з якого кошти у відповідній валюті списуються для купівлі/продажу/обміну безготівкової валюти,
- Рахунок, на який зараховуються кошти у відповідній валюті після
купівлі/продажу/обміну безготівкової валюти,
- Сума у валюті, яку Клієнт бажає купити/продати/обміняти,
- Дата проведення операції,
- Мета купівлі/обміну(за необхідності) безготівкової валюти,
- Інформація щодо документів, на підставі яких здійснюється купівля коштів в іноземній валюті, або зазначення у випадках, передбачених
Законодавством, що купівля здійснюється без підстав/зобов’язань,
- Курс купівлі/продажу/обміну безготівкової валюти.
Заяви на валютні операції подаються:
- на купівлю/продаж валюти — не пізніше 14:00 (за виключенням
заяв, поданих відповідно до п.4.4.1, п.4.4.3) дати купівлі/продажу безготівкової валюти, зазначеної в заяві;
- на обмін іноземної валюти — не пізніше 15:00 дати обміну, зазначеної в заяві.
4.4. Курс купівлі/продажу/обміну валют визначається на підставі заяви Клієнта на валютну операцію. Клієнт має право у заяві на валютну
операцію зазначити спосіб визначення курсу (за курсом, зазначеним
Клієнтом у заяві, або за курсом Банку).
4.4.1 Сторони домовились про наступний порядок установлення курсу у разі зазначення Клієнтом у заяві, яка надається до Банку в
електронній формі засобами СДО — «курс основної торгової сесії»:
- для заяв, поданих до 10:00 з метою купівлі та для заяв, поданих до
11:30 з метою продажу установлюється курс, який сформований Банком за результатами основних торгів на ВРУ.
Заяви, подані після зазначеного у цьому пункті часу виконуються
Банком на наступний банківський день.
4.4.2 Сторони домовились про наступний порядок установлення курсу у разі зазначення Клієнтом у заяві, яка надається до Банку в
електронній формі засобами СДО — «курс додаткової торгової сесії»:
- для заяв з метою купівлі/продажу, поданих в межах встановленого у п.4.3 часу для їх прийняття установлюється курс, який може відрізнятись від курсу, що сформований Банком за результатами основних торгів на ВРУ.
Заяви, подані після встановленого в п.4.3 часу виконуються Банком
на наступний банківський день.
4.4.3 Сторони домовились про наступний порядок установлення
курсу у разі зазначення Клієнтом у заяві, яка надається до Банку в паперовій формі — «за курсом банку»:
- для заяв, поданих до 10:00 з метою купівлі та для заяв, поданих до
11:30 з метою продажу установлюється курс Банку, який сформований Банком за результатами основних торгів на ВРУ.
Заяви, подані після зазначеного у цьому пункті часу виконуються
Банком на наступний банківський день.
4.4.4 Сторони домовились про наступний порядок установлення
курсу у разі зазначення Клієнтом у заяві, яка надається до Банку —
«за курсом банку»:
- для заяв з метою обміну, поданих в межах встановленого у п.4.3
часу для їх прийняття, установлюється курс Банку, який сформований Банком за результатами торгів на ВРУ. Заяви з метою обміну, подані після встановленого в п.4.3 часу виконуються банком на наступний банківський день.
4.5. Про виконання заяви на валютну операцію Банк повідомляє Клієнта шляхом:
- передачі Клієнту його екземпляра заяви на валютну операцію з
відміткою про виконання, якщо така заява була подана в паперовому вигляді, або
- зміни в СДО статусу заяви на валютну операцію на статус «виконано», якщо така заява була подана Клієнтом через СДО.
Про здійснені валютні операції (ураховуючи інформацію про курс
купівлі/продажу/обміну іноземної валюти, за яким була здійснена кожна операція) Банк інформує Клієнта шляхом зазначення даної інформації у виписці по рахунку(-ам),що формується в порядку, передбаченому цим Договором.
4.6. У випадках, передбачених Законодавством та внутрішніми
нормативними документами Банку до заяви про купівлю/обмін без-

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
21.12.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районного нотаріального округу Луганської
обл. Глаговською О. В. була заведена спадкова справа після смерті Похіла Юрія Євгеновича, 25.01.1950 р.н,
який помер 29.08.2021 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.

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в
офіційному друкованому виданні, а саме: з 31.12.2021 р.
Датою початку дії змін до Правил є 31.12.2021 р.

Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» —
Начальник Юридичного департаменту
Полянчук О. В.

Оголошення про виклик до суду

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрювана Гончарова Лідія Вікторівна, 13.12.1952 р.н., зареєстрована за адресою: Луганська область, Щастинський район,
с. Олександрівка, вул. Зарічна, буд. 25, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, викликається на 09 год. 30 хв. 17.01.2022, 18.01.2022
та 19.01.2022 до слідчого в ОВС СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Барабаша Олега Петровича за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 21, для допиту як підозрюваної та проведення інших процесуальних дій у
кримінальному провадженні № 22019130000000057 від 28.03.2019. Наслідки та поважні причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст.138-139 КПК України.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; — від
0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної
причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або
перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

готівкової іноземної валюти Клієнт додатково подає підтверджуючі документи(оригінали або належним чином засвідчені копії в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях
інформації), що свідчать про наявність підстав/зобов’язань/мети для
проведення операції з купівлі/обміну безготівкової іноземної валюти.
Перелік та зміст підтверджуючих документів встановлюється відповідно до Законодавства та вимог Банку.»
5. Викласти п. 4.10., п.4.11. Розділу 4 Правил в наступній редакції:
«4.10. Клієнт має право відкликати з Банку заяву на купівлю/продаж/обмін безготівкової валюти до моменту її виконання Банком у порядку, встановленому Законодавством. У разі відкликання заяви Клієнтом, він зобов’язаній відшкодувати пов’язані із таким відкликанням
витрати Банку. Лист про відкликання заяви подається Клієнтом у паперовій формі або у електронній формі засобами СДО. Такий лист також
має містити обов’язкове доручення Банку виконати повернення коштів
на відповідний рахунок Клієнта. Підписанням листа на повернення заяви Клієнт підтверджує зобов’язання по відшкодуванню витрат Банку пов’язаних із таким відкликанням та погоджується на їх утримання Банком із суми коштів, що підлягають поверненню. Банк може відмовити у виконанні листа про повернення заяви у наступних випадках:
- лист не відповідає вимогам до його змісту та оформленню, встановленим Законодавством та цим пунктом Договору;
- лист поданий про відкликання заяви, виконання якої вже розпочалось Банком або заява вже виконана.
4.11. Банк має право повернути без виконання заяву на купівлю/
продаж/обмін безготівкової валюти у наступних випадках:
- за наявності порушення Клієнтом будь-якої умови Договору або
іншого договору, укладеного між Сторонами;
- недостатності коштів на рахунку Клієнта для здійснення операції;
- відсутність, недостатність або неналежність, на думку Банку, підтверджуючих документів;
- отримання відмови в реєстрації Банком валютної операції Клієнта
в автоматизованій інформаційній системі Національного банку України «Ліміти валютних операцій» (у разі подання Клієнтом заяви на купівлю безготівкової валюти без підстав/зобов’язань);
- недоступність запитуваної валюти;
- за відсутності пропозицій купівлі/продажу/обміну безготівкової валюти за курсом, вказаним Клієнтом у відповідній заяві;
- якщо заява оформлена або подана неналежним чином або подана
пізніше часу, визначеного Договором;
- наявності по відношенню до рахунків Клієнта, які використовуються для надання Послуги, або до прав Клієнта щодо розпорядження такими рахунками будь-яких обмежень;
- у разі, якщо надання Послуги порушує або може призвести, на
думку Банку, до порушення Законодавства або Законодавства з принципом екстратеріторіальності.»
7. Викласти п. 4.13. Розділу 4 Правил у наступній редакції:
«4.13. Заява на купівлю/продаж/обмін безготівкової валюти приймається Банком протягом 30 календарних днів, починаючи з дня її
оформлення. Дія заяви достроково припиняється її виконанням/поверненням без виконання Банком або відкликанням заяви Клієнтом на
повну суму в порядку, встановленому Законодавством та п.4.10 цього Договору.»
Викласти п. 10.4.6. Розділу 10 Правил 1, п.5.4.6 Розділу 5 Правил 2
у наступній редакції:
«Надавати необхідні документи та/або іншу інформацію для здійснення Банком функцій агента валютного нагляду відповідно до Законодавства не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання вимоги від Банку.»

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт із реєстром матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014200350000045 від 18 листопада 2014 року,
в якому Квірель Андрій Олександрович обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 07 жовтня 2021 призначено підготовче судове засідання у
кримінальному провадженні № 42014200350000045 від 18 листопада 2014 року. У зв’язку з чим викликається Квірель Андрій Олександрович, 11 лютого 1982 року народження, який народився в м. Охтирка Сумської обл., громадянин України, зареєстрований за адресою: 42704, Сумська обл., м. Охтирка, пров. Штагера, 14, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15,
ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, в судове засідання, яке відбудеться 26 січня 2022 о 14:00 год. у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Федоров О. В.,
судді: Задорожна Л. І., Шкодін Я. В.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери
розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

24.12.2021 Національний банк України ухвалив рішення про виключення з Державного реєстру фінансових
ТОВ «ФК «ДЕЛОРІАН» (ЄДРПОУ 41401605), ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 34990203),
ТОВ «ФАКТОР СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38806726), ТОВ
«ФАКТОРИНГ-С» (ЄДРПОУ 40938701) на підставі поданих ними заяв, а також ТОВ « ГРОУФ КАПІТАЛ ФАКТОРИНГ» (ЄДРПОУ 41261409), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕНТ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41042141), ТОВ «КОМПАНІЯ-ФІНСЕРВІС» (ЄДРПОУ 43570396), ТОВ «ФІН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 40139920), ТОВ «ФК «ФОРТІНІЯ 17»
(ЄДРПОУ 42832914), ТОВ «ФК «АВАНТАЖ» (ЄДРПОУ
38925599), ТОВ «ТРІОЛАН.МАНІ» (ЄДРПОУ 39299501) у
зв’язку з відсутністю в них чинних ліцензій.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону)
з продажу активів (майна)
АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
Номер лота
G16N021022, G16N021023
Найменування активу/стислий Права вимоги за кредитними
опис активу
договорами та дебіторська заборгованість
Детальна інформація по лоту https://prozorro.sale/auction/
GFE001-UA-20211224-48307;
https://prozorro.sale/auction/
GFE001-UA-20211224-39209
Місце проведення аукціону
https://prozorro.sale/
Дата проведення аукціону
10.01.2022 р.
Час проведення аукціону
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)
вказується на вебсайті:
https://prozorro.sale/

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

У провадженні Першої Харківської
міської державної нотаріальної контори
знаходиться спадкова справа після
померлої 22 березня 2015 року
Варфоломеєвої Любові Андріївни.
Запрошуємо зацікавлених осіб протягом
місяця від публікації звернутися
за адресою: 61003, м. Харків,
м-н Конституції, 1, Палац Праці,
7-й під’їзд.
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Що подають до новорічного
столу в різних країнах

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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-2..3
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СВЯТКОВЕ ЧАСТУВАННЯ. Майже скрізь у світі Різдво вважається

0..5
2..-3

родинним святом, яке відзначають у тісному сімейному колі
за столом, заставленим традиційними стравами. Та й новорічне
меню в кожній країні має особливості
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-2..3

винороби. Відтоді традиція
з’їдати 12 виноградин у новорічну ніч поширилася й на інші іспанськомовні країни.

У південних штатах США
на Новий рік прийнято подавати страву Hoppin’ John —
Джон, що стрибає. Її готують
із чорного горошку, який символізує монети, і рису. Їх подають із тушкованою зеленню
— колір грошей та кукурудзяним хлібом — колір золота. Американці вважають, що
ця страва сприятиме талану
й фортуні весь наступний рік.
Американські етнографи
не мають єдиної версії походження назви цієї страви, але
вважають, що вона належить
до африканської та вестіндійської кухні. Історики сходяться на думці, що ця страва
потрапила в Північну Америку завдяки чорним рабам, які,
опинившись на чужому континенті, готували те, до чого
звикли вдома. Уперше страва
з назвою «Джон, що стрибає»
з’явилась у ресторанах міста
Чарльстона у Південній Кароліні 1847 року.

Мексика:
святковий суп
лікує від похмілля

Іспанія:
12 виноградин

На Новий рік жителі Іспанії традиційно дивляться трансляцію святкування
з площі Пуерта-дель-Соль у
Мадриді, де натовп збирається перед міською вежею з годинником, який сповіщає про
прихід нового року. Ті, хто на
площі, й ті, хто відраховує
удари дзиґарів удома, дотримуються особливої традиції.
Коли опівночі годинник починає відбивати початок нового
року, вони з’їдають по одній
виноградині з кожним новим
ударом. Цей звичай з’явився
на початку ХХ століття. Кажуть, його вигадали іспанські

У період новорічних свят у
Мексиці готують тамале. Це
кукурудзяне тісто, начинене
м’ясом, сиром, овочами, яке
загортають у бананове листя або листя з кукурудзяних
качанів. Потім ці згортки готують на парі. Зазвичай тамале їдять у Мексиці під час
особливих заходів. Але у переддень Нового року в родинах збирається кілька поколінь жінок, які готують сотні
цих їстівних пакуночків, щоб
роздати їх друзям, родичам і
сусідам. На Новий рік тамале подають з менюдо — супом з рубців, кукурудзяного борошна і червоного перцю
чилі. До слова, цей суп чудово
рятує від похмілля після новорічної ночі.

Нідерланди:
олієболи проти
злих духів
На вулицях нідерландських міст напередодні Нового року з’являються ятки
й візки, які торгують смаженими у фритюрі пончиками
— олієболами. Олієболи — це
шматочки тіста з родзинками або сушеною смородиною,
які смажать у киплячій олії,
а потім посипають цукровою пудрою. За традицією, на
Новий рік, коли годинник б’є
дванадцяту, нідерландці випивають келих шампанського, закушуючи його гарячим
олієболом. Жителі Нідерландів вірять, що ці пончики

сприятимуть удачі та щастю
в новому році.
Вірогідно, це повір’я пов’я
зане з давньогерманською
язичницькою легендою про
чаклунку Перхту, яка на
свято Йоль, що збігається
із християнським Різдвом,
спускається на землю в оточенні злих духів, щоб карати
людей мечем. Але стародавні
германці вірили: коли наїстися масної їжі, то меч чаклунки ковзатиме по тілу, не завдаючи жодної шкоди.

Австрія та
Німеччина: гаряче
вино вприкуску з
марципаном

В Австрії та Німеччині новорічну ніч називають вечором святого Сильвестра.
На це свято австрійці й німці
п’ють гаряче вино з корицею
й іншими спеціями та їдять
запечене порося. Святковий
стіл прикрашають маленькими поросятами з рожевого марципану. Іграшкові поросятка — дуже поширений
новорічний подарунок. Вважається, що вони принесуть
удачу в новому році.

Італія: щоб
привабити гроші

Італійці теж відзначають
Новий рік частуванням на
честь святого Сильвестра.
Головна страва цього дня —
традиційна ковбаса, начинена тушкованою сочевицею.
Сочевиця символізує гроші,
тому італійці вірять, що так
приваблять удачу й успіх
у свої родини на весь прийдешній рік. Завершують
трапезу чіач’єрі — кульками зі смаженого тіста, политими медом і посипаними цукровою пудрою, які запива-

ють не одним бокалом холодного просеко.

Японія: святкова
локшина

У японських родинах новорічної ночі на святковий стіл
ставлять гречану локшину
соба. Довга локшина символізує довголіття й процвітання. Так японці прощаються зі
старим роком і сподіваються
на успіх у новому. Ця традиція бере початок із XVII століття.
Згідно з іншим звичаєм,
який називається мочіцукі,
близькі друзі та родичі збираються в новорічний вечір,
щоб приготувати рисові булочки мочі. Солодкий рис
промивають, вимочують у
воді, пропарюють і розтирають в однорідну масу. Потім
гості виготовляють з неї невеличкі булочки, які їдять на
десерт у новорічну ніч.

Скандинавія:
срібний оселедець

Оселедець — улюблена риба в багатьох скандинавських країнах. Через сріблястий колір, який символізує гроші й достаток, маринований оселедець —
обов’язкова страва новорічного столу. Його традиційно
подають з вершковим соусом
або цибулею. Шматочки риби викладають на спеціальний чорний хліб із зернятами.
А на десерт у Данії, Швеції та Норвегії подають тортвінок, що складається з багатьох марципанових кілець,
які викладають одне на одне.
Такий торт готують тільки на
новорічну ніч. Його прикрашають спеціальними новорічними орнаментами, а в коло посередині зазвичай ставлять пляшку вина.

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 1 СІЧНЯ
Oбласть

Нiч

День

Oбласть

Нiч

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

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

+1
+2
0
-1
+2
+3
+4
+4
+4
+2
+4
+3
-+2

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

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

+6
+7
+5
+4
+7
+8
+9
+9
+9
+7
+6
+8
+7

День
+1..+6
0..+5
-1..+4
-1..+4
+3..+8
+2..+7
+1..+6
0..+5
-2..+3
-2..+3
+2..-3
+4..+9
+3 +5

Укргiдрометцентр

Святий Миколай
живе в Німеччині й
листується з дітьми
ВІРА В КАЗКУ. За час різдвяних свят поштова служба Німеччини Deutsche Post відповіла на понад 30 тисяч листів, адресованих Санта-Клаусу і Святому Миколаєві. Таку статистику повідомило агентство dpa.
У федеральній землі Саар на кордоні із Францією є селище, яке
називається Святий Миколай. Тож не дивно, що діти не лише з Німеччини, а й з інших країн протягом багатьох років надсилають туди свої листи із проханнями до Санта-Клауса та Святого Миколая
виконати заповітні мрії й бажання на Різдво. На початку цього тижня поштова служба ФРН повідомила, що за нинішній сезон новорічних свят було оброблено найбільшу кількість листів, ніж будьколи. 44 волонтери відповіли на 30 711 листів від дітей із 43 країн.
Це на 866 листів більше, ніж торік. Майже 90% листів надійшли з
Німеччини, а серед інших країн, звідки діти надсилали свої бажання, лідирує Тайвань — понад 1000. Проте листи надходили зі США,
Китаю, Марокко, Австралії, Аргентини, інших країн.
Німецька пошта відповіла на кожен дитячий лист. Ці відповіді було надіслано маленьким адресатам у конвертах зі спеціальним поштовим штемпелем Святого Миколая. Загалом Deutsche
Post має сім спеціальних різдвяних відділень у всій Німеччині. Крім
селища Святий Миколай, Санта-Клаусу можна було писати у міста Гіммельпфорт (Бранденбург), Енгельскірхен (Північний РейнВестфалія) та Гіммельштадт (Баварія).
Фото з сайту znaj.ua

Фото з сайту buffalohealthyliving.com

США: монети
і золото в одній
страві

2..-3
-1..-6
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