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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 7 лютого 2022 року
USD 28.1468 EUR 32.2745 RUB 3.6983 / AU 50983.14 AG 633.44 PT 28707.77 PD 65919.24

за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройськиу унцію

Тимчасово повірена у справах США в Україні  
про недовіру міжнародного співтовариства до будь-яких 
провокаційних заяв РФ щодо нашої країни

Бюджетний процес 
триває без перерв 

ФІНАНСИ. Роботу з підготовки Бюджетної декларації на 
2023—2025 роки розпочато у Міністерстві фінансів. Цьому 
питанню було присвячено онлайн-нараду із представника-
ми міністерств, яку провів перший заступник міністра Денис 
Улютін.

На нараді було наголошено на потребі підготовки головни-
ми розпорядниками бюджетних коштів якісних пропозицій що-
до цілей державної політики та обсягів додаткових витрат, не-
обхідних для їх досягнення. Це дасть змогу сформувати бачен-
ня бюджетної політики на середньострокову перспективу і здій-
снити розрахунок показників бюджету на 2023—2025 роки.

Бюджетну декларацію на 2022—2024 роки, нагадує прес-
служба Мінфіну, схвалив уряд і взяла до відома Верховна Ра-
да під час ухвалення цьогорічного кошторису держави. А Бю-
джетний кодекс України передбачає, що Кабінет Міністрів не 
пізніше 1 червня року, що передує плановому, схвалює Бю-
джетну декларацію. Після цього ухвалена раніше декларація 
втрачає чинність. З огляду на актуальні потреби держави Мін-
фін здійснює роботу над цим документом щорічно.

КРІСТІНА КВІН:

ЦИФРА ДНЯ

46,4 млрд грн
становили у 2021 році загальні видатки 

коштів державного бюджету на 
протидію пандемії COVID-19 

«Усім стало зрозуміло, як 
грає Росія. Вона може 
спровокувати якийсь 

бій, атаку, а тоді 
звинуватити Україну в 

цьому і використати 
як причину  

для нападу».

Україна й Туреччина 
лібералізували торгівлю

АКТИВІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ. Угода про вільну торгівлю відкриває 
нові можливості й захищає інтереси обох держав 
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

«Урядовий кур’єр» розповідає, 
як на Вінниччині впроваджують 
соціальну послугу раннього 
втручання з реабілітації дітей із 
функціональними обмеженнями

СУСПІЛЬСТВО

Про найменш вивчений період 
України-Руси –– українське 
середньовіччя та нашу 
самоідентифікацію розмірковує  
історик Борис Черкас

ЦИТАТА ДНЯ
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів  
Ураїни «Про внесення змін до 
постанов Кабінету Міністрів 
України від 18 січня 2017 р. № 15  
і від 24 травня 2017 р. № 358»

для ветеранів війни, пенсіонерів,
чорнобильців, студентів

для інших передплатників
та підприємств і організацій

УВАГА! Послуга за приймання передплати на 2022 рік – безкоштовна.

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

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави держави, 
роботу Кабінету Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

Передплатний індекс 61035
Соціальний передплатний індекс 40227

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА 

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

На 1 місяць                       40 грн       70 грн
На 3 місяці                      120 грн    210 грн
На 6 місяців     240 грн    420 грн
 

Зміст довгоочікуваного документа прокоментував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 
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документи

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н.,

відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно 
з’явитися 9 лютого 2022 року о 9 год. 00 хв. до Державного бю-
ро розслідувань за адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 18,  
каб. 524 для отримання, у разі погодження прокурором, повідомлен-
ня про підозру у кримінальному провадженні № 42013110000001029 
від 25.11.2013, та допиту як підозрюваного.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у  
ст. ст. 138-139 КПК України.

Слідчий ДБР О. Юрчук 
тел. 365-40-00.

Приазовський  районний суд Запорізької області (розташова-
ний за адресою: Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пуш-
кіна, 5, тел. (06133) 22160), викликає Гапоненка Григорія Анатолі-
йовича, 08.12.1994 р.н., зареєстрованого за адресою Донецька об-
ласть, Волноваський район, с. Андріївка, вул. Леніна, 23а, кв. 3, як 
обвинуваченого, у підготовче судове засідання, призначене на 16 
лютого 2022 року о 09-30 год., по кримінальному провадженню  
№ 22020050000000216 з обвинувальним актом відносно Гапонен-
ка Г. А., який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 КК Украї-
ни, в якому Ваша участь є обов’язковою. 

Головуючий суддя Діденко Є. В.

Я, Склярова Катерина Павлівна, керуючись п. 7.10.3 Статуту Товариства з обме-
женою відповідальністю «ТН Інжиніринг» код ЄДРПОУ 43474209 (далі — Товари-
ство), повідомляю Дорошенка Юрія Олександровича, про продаж частки в статут-
ному капіталі Товариства, у розмірі 50%, ціна продажу частки 10,00 (десять) гри-
вень 00 копійок.

Також повідомляю, що Дорошенко Юрій Олександрович, відповідно до п. 7.10.3 
Статуту Товариства, має переважне право на придбання частки та має письмово по-
відомити про свої наміри, протягом 30 днів з дати публікації оголошення.

Засоби зв’язку: e-mail: Sklyrova.Katerina@protonmail.com.

Після смерті Харченко Людмили Мефодіївни, 19.08.1938 р.н., яка помер-
ла 14.09.2021 p., відкрилася спадкова справа. Спадкоємцям необхідно звер-
нутися до приватного нотаріуса Уманського райнотокругу Черкаської обл.  
Камуз Ю. В.

Оголошення 
про Загальні збори співвласників майна реорганізованого КСП «Україна»

Повідомляємо власників свідоцтв про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського під-
приємства (майнових сертифікатів) КСП «Україна» про те, що 26 лютого 2022 р. о 10.00 год. у приміщенні Будинку культу-
ри за адресою: Україна, Київська область, Бориспільський район, с. Велика Каратуль, вул. Сахна, 25-в відбудуться Загаль-
ні збори співвласників майна реорганізованого КСП «Україна» (ЧЛЕНІВ КСП, ЯКІ НЕ ПРОДАЛИ СВОЇ МАЙНОВІ СЕРТИФІКА-
ТИ) (надалі — «Загальні збори»).

Порядок денний Загальних зборів:
1. Організаційні питання.
2. Про виділення  власникам майнових паїв у натурі у приватну власність майна, що входить до Пайового фонду реорга-

нізованого КСП «Україна». 
Реєстрація співвласників майна, реорганізованого КСП «Україна» для участі у Загальних зборах, розпочинається із 09.00 

год. 26.02.2022 р. за адресою їх проведення, для чого потрібно буде пред’явити оригінал майнового сертифікату та доку-
мент, що посвідчує особу.

Із переліком та вартістю майна, що залишається невиділеним і входить до Пайового фонду КСП «Україна», можна озна-
йомитись за адресою правонаступника реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства — ПОА 
«Україна», починаючи із 31 січня 2022 р. щоденно із 8.00 по 16.00 год. (обідня перерва із 12.00 по 13.00), крім суботи, не-
ділі, неробочих і святкових днів.

Заяви про виділення майна із Пайового фонду КСП «Україна» в натурі у власність просимо завчасно подавати на адресу 
ПОА «Україна» (08440, Київська обл., Бориспільський р-н., с. Велика Каратуль, вул. Перемоги, буд. 2А).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 22.12.2021 надано дозвіл на 
спеціальне досудове розслідування щодо Помазанка Станіслава Васильовича, 08.12.1975 р.н., проживаючо-
го за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Жиділова, 42, кв. 107, у провадженні № 42015040010000144 
від 23.02.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, у рамках вказаного кримінального провадження, викли-
кається підозрюваний Помазанко Станіслав Васильович, до старшого слідчого третього слідчого відділу  
(з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташовано-
го у місті Полтаві, Мішуровського Владислава Вікторовича, за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, 2,  
каб. №16, на 08.02.2022 об 11:00, 09.02.2022 об 11:00 для вручення повідомлення про зміну раніше повідо-
мленої підозри та допиту як підозрюваного, а також 11.02.2022 об 11:00 та 12.02.2022 об 11:00 для закін-
чення досудового розслідування (ознайомлення з матеріалами згідно ст. 290 КПК України), вручення обви-
нувального акта та реєстру досудового розслідування у провадженні. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України. 

Південно-східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України повідо-
мляє, що на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України https://southeastmtv.amcu.gov.ua/
timeline?&type=posts&category_id=69 (субсайті Відділення «До уваги суб’єктів господарювання») розміщено інфор-
мацію про прийняті розпорядження про початок розгляду справ щодо:

- ТОВ «ДСЗ» (код ЄДРПОУ 34914426, 49000, м. Дніпро, вул. Барикадна, буд. 9, прим. 7) та ПП «Нікопольгазбуд» 
(код ЄДРПОУ 19098154, місцезнаходження: 52005, сел. Кам’янське, Нікопольський район, Дніпропетровська об-
ласть). 

- ТОВ «Муніципальна гвардія» (ідентифікаційний код – 41646241, місцезнаходження:  51911, Дніпропетровська 
обл., м. Кам’янське, вул. Республіканська, буд. 41, оф. 16 та ТОВ  «-Кентавр-» (ідентифікаційний код — 35933446, 
місцезнаходження: 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Артільна, будинок 9)

- ПП «ВЕГАКОМ» (ідентифікаційний код — 32570445, 72319, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Горького,  
буд. 31, кв. 221) та  ФОП «ВЕРЕЩАГА ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ» (ідентифікаційний код — 2796606114) та ПП «МЕЛІТО-
ПОЛЬПОБУТКОМ» (ідентифікаційний код — 43538796, місцезнаходження: 72319, Запорізька обл., м. Мелітополь, 
вул. Університетська, будинок 231/12)

- ТОВ «РІМЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи 44065994, місцезнаходження: 10029, Житомирська обл., 
м. Житомир, вул. Грушевського Михайла, будинок 61) та ТОВ «МІМОРА» (ідентифікаційний код юридичної особи 
43964760, місцезнаходження: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Флотська, будинок 128А).

Коржов Дмитро Павлович, 20 вересня 1968 року народження, громадянин України, раніше не судимий, 
останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Зенітна, 75, прокурор відділу прокурату-
ри АР Крим та м. Севастополя Вахула Л. Я., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України пові-
домляє Вам про підозру у кримінальному провадженні № 42017000000001114 від 11.04.2017 — у вчиненні 
державної зради, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України, на шкоду суверенітетові, територі-
альній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України: в наданні іноземній дер-
жаві та її представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, тобто у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Момотенко Ігор Григорович, 13 квітня 1969 року народження, громадянин України, раніше не судимий, 
останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, просп. Перемоги, 208-А, кв. 60, прокурор від-
ділу прокуратури АР Крим та м. Севастополя Вахула Л. Я., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК 
України повідомляє Вам про підозру у кримінальному провадженні № 42017000000001114 від 11.04.2017 — 
у вчиненні державної зради, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України, на шкоду суверенітето-
ві, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України: в наданні іно-
земній державі та її представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, тобто у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 2 лютого 2022 р. № 117-р 

Київ

Про внесення змін  
до розпорядження  

Кабінету Міністрів України  
від 7 листопада 2014 р. № 1085 

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 7 листопада 2014 р. № 1085 «Про затвердження пе-
реліку населених пунктів, на території яких органи дер-
жавної влади тимчасово не здійснюють свої повноважен-
ня, та переліку населених пунктів, що розташовані на лі-
нії зіткнення» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 
2655; 2015 р., № 36, ст. 1090; 2018 р., № 16, ст. 564, № 50, 
ст. 1759; 2019 р., № 55, ст. 1926) — із змінами, внесеними 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 верес-
ня 2020 р. № 1125, зміни, що додаються. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 2 лютого 2022 р. № 117-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 7 листопада 2014 р. № 1085
1. У назві та абзаці третьому пункту 1 розпорядження 

слова «на лінії зіткнення» замінити словами «на лінії роз-
межування».

2. У пункті 2 слова «Міністерству з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб» 
замінити словами «Міністерству з питань реінтеграції тим-
часово окупованих територій».

3. Додатки 1 і 2 до розпорядження викласти в такій ре-
дакції:

«Додаток 1 
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 7 листопада 2014 р. № 1085 
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 2 лютого 2022 р. № 117-р)
ПЕРЕЛІК 

населених пунктів, на території яких органи державної  
влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

Донецька область
Населені пункти:
Бахмутського району:
Світлодарської міської територіальної громади: 
с-ще Доломітне
с-ще Лозове
Горлівського району
Донецького району 
Кальміуського району
Маріупольського району:
Сартанської селищної територіальної громади: 
с. Заїченко
с. Пікузи
Покровського району:
Очеретинської селищної територіальної громади: 

с-ще Бетманове
с. Василівка
с-ще Лозове

Луганська область
Населені пункти:
Алчевського району
Довжанського району
Луганського району
Ровеньківського району
Сєвєродонецького району
Гірської міської територіальної громади:
частина м. Золотого (Золоте-5) 
с. Жолобок
с. Сокільники

Додаток 2 
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 7 листопада 2014 р. № 1085  
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 2 лютого 2022 р. № 117-р)
ПЕРЕЛІК 

населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування 
Донецька область

Населені пункти:
Бахмутського району:
Бахмутської міської територіальної громади:
с-ще Зеленопілля
Світлодарської міської територіальної громади: 
м. Світлодарськ
смт Зайцеве
смт Луганське
смт Миронівський
с. Воздвиженка
с-ще Гладосове
с. Дача
с. Кодема
с. Криничне
с. Миколаївка
с. Миколаївка Друга
с. Миронівка
с-ще Новолуганське 
с. Розсадки
с-ще Роти
с. Семигір’я
с-ще Травневе
Торецької міської територіальної громади:
м. Залізне
м. Торецьк
смт Курдюмівка
смт Неліпівка
смт Нью-Йорк
смт Петрівка
смт Південне
смт Північне
смт Щербинівка
с-ще Валентинівка 
с-ще Дачне
с-ще Диліївка
с-ще Дружба
с-ще Кримське
с. Леонідівка
с-ще Озарянівка
с-ще Суха Балка
с-ще Шуми
с. Юр’ївка
Волноваського району:
Вугледарської міської територіальної громади:
с. Березове

с. Водяне
с. Солодке
с. Степне
с. Тарамчук
Мирненської селищної територіальної громади: 
смт Андріївка
смт Мирне
с-ще Бахчовик
с. Гранітне
с-ще Дружне
с. Запорізьке
с. Кам’янка
с-ще Маловодне
с. Новогригорівка
с. Новоселівка
с. Новоселівка Друга 
с-ще Обільне
с. Старогнатівка
с. Старомар’ївка
с. Степанівка
Ольгинської селищної територіальної громади: 
с. Богданівка
с. Вікторівка
с. Миколаївка
с. Новогнатівка
Маріупольського району:
Сартанської селищної територіальної громади: 
смт Сартана
смт Талаківка
с. Бердянське
с. Водяне
с. Гнутове
с-ще Калинівка
с. Лебединське
с-ще Ломакине
с. Орловське
с. Павлопіль
с. Пищевик
с. Сопине
с. Федорівка
с. Чермалик
с. Черненко
с. Широкине
Покровського району:
Авдіївської міської територіальної громади:
м. Авдіївка 
с-ще Опитне
Очеретинської селищної територіальної громади:
смт Верхньоторецьке 
с. Веселе
с. Водяне
с-ще Кам’янка
с. Красногорівка 
с-ще Ласточкине 
с-ще Невельське 
с. Нетайлове
с. Новокалинове
с. Новоселівка Друга
с. Первомайське
с-ще Піски
с-ще Сєверне
с. Тоненьке
с. Троїцьке
Мар’їнської міської територіальної громади: 
м. Красногорівка
м. Мар’їнка
с. Новомихайлівка

с. Побєда
с. Славне
Новогродівської міської територіальної громади: 
с. Галицинівка
с. Карлівка

Луганська область
Населені пункти:
Сєвєродонецького району:
Гірської міської територіальної громади: 
м. Гірське
м. Золоте
смт Новотошківське
с. Катеринівка
с. Кримське
с. Причепилівка
с. Оріхове
Попаснянської міської територіальної громади:
м. Попасна
с. Новоолександрівка
с. Троїцьке
Щастинського району:
Нижньотеплівської сільської територіальної громади: 
с. Артема
с. Нижньотепле
с. Піщане
с. Середньотепле
Станично-Луганської селищної територіальної громади:
смт Станиця Луганська
с. Валуйське
с. Верхня Вільхова
с. Болотене
с. Нижня Вільхова
с. Колесниківка
с. Комишне
с. Макарове
с. Малинове
с. Плотина
с. Пшеничне
с. Сизе
с. Юганівка
с-ще Вільхове
Широківської селищної територіальної громади:
с. Вільне
с. Благовіщенка
с. Гарасимівка
с. Деркульське
с. Золотарівка
с. Красна Талівка
с. Красний Деркул
с. Олександрівка
с. Чугинка 
с-ще Козачий
с-ще Степове 
с-ще Талове
с-ще Широкий
Щастинської міської територіальної громади: 
м. Щастя
смт Петропавлівка
с. Войтове
с. Геївка
с. Кряківка
с. Лобачеве
с. Лопаскине
с. Оріхове-Донецьке
с. Передільське
с. Старий Айдар
с. Трьохізбенка».
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Деснянський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Кіяшка Романа Володимировича, 
28.01.1969 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. 
Дмитра Ульянова 4, кв. 20) у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 15 лютого 2022 ро-
ку о 12 год. 00 хв. 

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковсько-
го, 5-В, каб. 33-а, під головуванням судді Татауро-
вої І. М.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Биховця Михайла Олександровича, 
13.08.1976 року народження, у підготовче судове за-
сідання у кримінальному провадженні внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2016 за  
№ 42016000000002612 за обвинуваченням Биховця Ми-
хайла Олександровича, 13.08.1976 року народження, 
у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України призначеного до 
розгляду у відкритому підготовчому судовому засіданні 
в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, 
на 17 лютого 2022 року на 09 годину 30 хвилин.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Курило А. В.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що об 

11 год. 00 хв. 16 лютого 2022 року буде проводитися під-
готовче судове засідання у кримінальному проваджен-
ні № 42021010000000005, за обвинуваченим Кабашно-
го Олександра Володимировича, 13.03.1968 р.н., у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 438 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Ка-
башний Олександр Володимирович. Підготовче судо-
ве засідання буде проводитись під головуванням судді 
Бондаренко М. С.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13,  
каб. 15. 

Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Коши-
ця, 5-А.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Зінь-
кова Віктора Івановича, 09.04.1970 року народження, 
(який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. Павленко, б. 2) обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
що призначене на 16.02.2022 року о 09 год. 45 хв. 

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, що посвідчує особу. 

Підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні відбудеться в приміщенні Дарницького районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ. вул. Севастополь-
ська, 7/13. У разі неявки обвинуваченого до суду, дане 
оголошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження. 

Суддя П. Л. Коляденко

Дніпровський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачених Зінькова Віктора Івановича, Крючкова Ігоря 
Ігоровича, Козирєва Олексія Вікторовича, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 
КК України у підготовче судове засідання у кримінально-
му провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за № 12021010000000088 за обвинува-
ченням Зінькова Віктора Івановича, Крючкова Ігоря Іго-
ровича, Козирєва Олексія Вікторовича, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 
КК України, призначеного до розгляду у відкритому під-
готовчому судовому засіданні в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, вул. О.Кошиця, 5, на 15 лютого 2022 року на 
11 годину 30 хвилин.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Курило А. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Гаврилюка Ігоря Івановича, 
01.05.1967 року народження, що проживає за адре-
сою: АР Крим, м. Феодосія, вул. Свердлова, буд. 1, 
в судове засідання у кримінальному провадженні за 
обвинуваченням Гаврилюка Ігоря Івановича у вчи-
ненні кримінального правопорушення (злочину), пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеть-
ся о 10 год. 00 хв. 14 лютого 2022 року за адресою:  
м. Київ, вул. Кошиця, буд. 5, каб. 105. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя Марія Сазонова

Дарницький районний суд м. Києва викликає Тіткова 
Сергія Яковича, 15.03.1952 р.н., (який зареєстрований за 
адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Не-
вського/Річна, 29/11) обвинуваченого у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, призначене 
16.02.2022 року о 10 год. 00 хв. 

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
документ, що посвідчує особу. 

Судове засідання у кримінальному провадженні відбу-
деться в приміщенні Дарницького районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя П. Л. Коляденко

Дарницький районний суд м. Києва викликає Косаре-
ва Валерія Євгеновича, 21.06.1957 р.н., (який зареєстро-
ваний за адресою: АР Крим, м. Ялта, вул. Річна, 11 ) об-
винуваченого у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче 
судове засідання, призначене 15 лютого 2022 року о 09 
год. 30 хв. 

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
документ, що посвідчує особу. 

Підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні відбудеться в приміщенні Дарницького районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Щасна Т. В.

Оголошення про виклик до суду
Шевченківський районний суд м. Києва викликає Ага-

рьова Сергія Володимировича, 7 серпня 1973 р.н., як об-
винуваченого в судове засідання по кримінальному про-
вадженню № 42015110350000144 внесеного до ЄРДР 
17.06.2015 року відносно Агарьова Сергія Володимировича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено судове 
засідання на підставі обвинувального акта у кримінальному 
провадженні за яким висунуте обвинувачення Агарьову Сер-
гію Володимировичу за ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни у відкритому судовому засіданні на 09 годину 00 хвилин  
17 лютого 2022 року, про що повідомити зацікавлених осіб.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосов-
но обвинуваченого Агарьова Сергія Володимировича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя В. В. Бугіль

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Тішеніна Андрія Вячеславовича, 21.05.1981 ро-
ку народження, (останнє відоме місце проживання: Ав-
тономна Республіка Крим, м. Сімферополь, смт Гресів-
ський, вул. Енергетиків, 6/13, кв. 21) у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК 
України, у судове засідання, яке відбудеться 14 лютого 
2022 року об 11 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 го-
ловуванням судді Кітова О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 

о 10 год. 00 хв. 16 лютого 2022 року буде проводити-
ся судове засідання у кримінальному провадженні 
№22020011000000029, за обвинуваченням Бєлогорцева 
Дмитра Альбертовича, 19 грудня 1963 року народження, 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Бє-
логорцев Дмитро Альбертович.

Судове засідання буде проводитись під головуванням 
судді Бондаренко М. С.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13,  
каб. 15.

Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Коши-
ця, 5-А.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Глухову 
Євгенію Михайлівну, 24.03.1976 р.н., (яка зареєстрована 
за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, проспект Пере-
моги, 52, кв. 101) обвинуваченого у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, у судове засідання, призначене 16.02.2022 року о 10 
год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
документ, що посвідчує особу.

Судове засідання у кримінальному провадженні від-
будеться в приміщення Дарницького районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Щасна Т. В.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/413/2020 за обвинуваченням Безазієва 
Лентуна Романовича за ознаками злочину, передба-
ченого за ч. 1 ст. 111 КК України. 

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 17 лютого 2022 
року о 09:30 в приміщенні Шевченківського район-
ного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31 А, каб.513. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя П. Л. Слободянюк

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Шамбазова Артура Рінатовича, 22.05.1985 ро-
ку народження, (останнє відоме місце проживання: вул. 
Училищна, 38, м. Сімферополь) у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК Укра-
їни, у судове засідання, яке відбудеться 14 лютого 2022 
року об 11 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 го-
ловуванням судді Кітова О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Голосіївський районний суд м. Києва викли-
кає Ніколаєнка Олега Миколайовича, 30.07.1972 
р. н. (останнє відоме місце проживання: АР Крим,  
смт Мирний, вул. Сирнікова, 32, кв. 47), який обвину-
вачується у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Пол-
ковника Потєхіна, 14-А, каб. № 39, о 15 годині 00 хви-
лин 17 лютого 2022 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу. З 
моменту опублікування даного оголошення обвину-
вачений вважається належним чином повідомлений 
про місце, дату і час судового засідання.

Головуючий суддя Дідик М. В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Кали-
ну Петра Савелійовича, 26.09.1949 р. н., (який фактично 
проживає за адресою: АР Крим, Сімферопольський ра-
йон, с. Журавлівка, вул. Невідома, 19) обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче судове засідання, 
призначене 18.02.2022 року о 12 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні відбудеться в приміщенні Дарницького районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Коляденко

Святошинський районний суд міста Києва викликає у 
якості обвинуваченого Абеляшева Олександра Віталійо-
вича для розгляду кримінального провадження з дозво-
лом на здійснення спеціального судового провадження, 
внесеного до ЄРДР за № 42016000000002411 відносно 
Абеляшева Олександра Віталійовича, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни та повідомляє, що підготовче судове засідання від-
будеться 16.02.2022 на 10 год. 00 хв. в приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Новик В. П.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченого КАШИРІНА АЛЛІКА ВІ-
КТОРОВИЧА (к/п № 42015020420000194), у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України та повідомляє, 
що підготовче судове засідання відбудеться 17 лю-
того 2022 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-а , каб. 702.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Л. Г. Косик

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
як потерпілого КАРПЕНКА Олександра Миколайовича  
(к/п № 12012000000000029), у кримінальному прова-
дженні за обвинуваченням Шепелева Олександра Олек-
сандровича у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, 
ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК Украї-
ни та повідомляє, що підготовче судове засідання відбу-
деться 18 лютого 2022 року о 14:00 в приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-а.

У разі неявки потерпілого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутності по-
терпілого.

Суддя Л. Г. Косик

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Федо-
ренко Евеліни Робертівни, 03.09.1972 року народження, 
обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викли-
кається Федоренко Евеліна Робертівна, 03.09.1972 ро-
ку народження, обвинувачена у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, яке відбудеться 15 лютого 2022 року об 11.00 год. в 
приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під голо-
вуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченої 
в порядку спеціального судового провадження.

На виконання ухвали Київського апеляційного суду від 05 
січня 2022 року, Оболонський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що вирішення питання в порядку ч. 3 ст. 400 КПК Укра-
їни щодо поновлення Януковичу В.Ф. строку на звернення із 
апеляційною скаргою на вирок Оболонського районного су-
ду м. Києва від 24 січня 2019 року, яка надійшла до суду 28 
липня 2021 року, буде вирішуватись в судовому засіданні, 
яке призначено на 10 год. 00 хв. 15 лютого 2022 року.

Разом з цим, повідомляємо, неприбуття у судове засідан-
ня осіб, які були належним чином повідомлені, не перешко-
джає вирішенню питання в порядку ч. 3 ст. 400 КПК України.

Головуючий суддя Владислав Дев’ятко

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва пе-
ребуває кримінальне провадження відносно Резуніка Степана 
Вікторовича, 29.03.1984 р.н., обвинуваченого у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ст. 260 ч. 2 КК Укра-
їни. 

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається 
Резунік Степан Вікторович, 29.03.1984 р.н., обвинувачений у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 260  
ч. 2 КК України, яке відбудеться 17 лютого 2022 року о 15.00 год. 
в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під головуванням суд-
ді Педенко A. M. 

У разі неявки обвинуваченого, дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Аброчнова Миколу Олександровича, 
10.04.1985 року народження, Бредихіна Андрія Васильовича, 06.08.1970 року народження, 
Бутенка Володимира Володимировича, 17.05.1980 року народження, Єрьомичева Руслана 
Володимировича, 15.07.1979 року народження, Кривоноса Юрія Сергійовича, 29.12.1978 ро-
ку народження, Кулініча Михайла Володимировича, 25.08.1987 року народження, обвинува-
чених у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4 
ст. 28, ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 255 КК України, Слєпньова Станіслава Олександровича, 21.08.1981 
року народження, Євдокимова Василя Вікторовича, 08.02.1973 року народження, обвинува-
чених у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 260, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 28, ч. 1  
ст. 149, ч. 1 ст. 255 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 18.02.2022  
о 12:20 год. в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. М. Тимошенка, 2-Є, кабінет № 27.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України.
Суддя Андрій Пономаренко
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення та початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації: «Детальний план тери-

торії для розміщення виробничої забудови в західній частині с. Крушинка Фастівського району Київської області, орієнтовною площею 20 га на земельних 
ділянках з кадастровими номерами 3221484000:06:026:0032, 3211484000:06:026:0034, 3221484000:06:026:0035», розробленого на підставі рішення Глева-
хівської селищної ради від 16 грудня 2021 року №781-19-VIII та звіту про стратегічну екологічну оцінку до нього.

Замовник: Глевахівська селищна рада.
Розробник: Проектний інститут Служби безпеки України, м. Київ.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП: Глевахівська селищна рада.
Детальний план території (далі — ДПТ) розроблений з метою:
забезпечення комплексності забудови території, деталізації планувальної структури території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшаф-

тної організації частини території населеного пункту, уточнення меж всіх обмежень у використанні земель, визначення параметрів забудови та містобудів-
них умов та обмежень, визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інже-
нерного забезпечення території, створення транспортної інфраструктури, організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування тран-
спортних засобів, охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та 
озеленення тощо.

Склад та зміст детального плану визначений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р. № 926 «Порядок розроблення, онов-
лення, внесення змін та затвердження містобудівної документації». Рішення детального плану території відповідають вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 «Плану-
вання та забудова територій»

Мета стратегічної екологічної оцінки (далі — СЕО) проекту ДПТ:
сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я; інтегрування екологіч-

них вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування (далі — ДДП). 
Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту ДДП відсутня.
Наявна екологічна інформація, у тому числі пов’язана зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування, наведена у звіті про стра-

тегічну екологічну оцінку проекту ДПТ, а також розміщена на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного 
середовища та охорони здоров’я.

Ознайомитися з проектом ДПТ та звітом про СЕО до нього можливо в приміщенні Глевахівської селищної ради, за адресою: 08631, Київська обл., Фастів-
ський р-н, смт Глеваха, вул. Вокзальна, буд. 26. та на офіційному веб-сайті селищної ради: hlevakha.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді за адресою: 08631, Київська обл., Фастівський р-н, смт Глеваха, вул. Вокзальна, буд. 26, 
протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення: з «05»  лютого 2022 р. по «06» березня 2022 р. включно. 

Відповідальна особа — Дармостук Олена Миколаївна, головна спеціалістка відділу архітектури, містобудування та земельних відносин Глевахівської се-
лищної ради; тел. (093) 009-15-38. 

Громадські слухання (презентація) проекту містобудівної документації та звіту про стратегічну екологічну оцінку до нього відбудеться «18» лютого 2022 р. 
о 12:00 год. за адресою: 08631, Київська обл., Фастівський р-н, смт Глеваха, вул. Вокзальна, буд. 26, у приміщенні Глевахівської селищної ради. 

Селищний голова Володимир ПЕТРЕНКО

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про 

здійснення спеціального досудового розслідування 
стосовно підозрюваного Кісельова А. М. 

Ухвалою (ЄУН 233/84/22) Костянтинівського міськра-
йонного суду Донецької області від 20.01.2022 надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 12015220320001201 
від 19.06.2015 стосовно Кісельова Анатолія Миколайо-
вича, 25.05.1957 р.н., громадянина України, останнє ві-
доме місце реєстрації та проживання: Донецька область, 
Краматорський район, м. Костянтинівка, підозрювано-
го у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2  
ст. 260 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Кісельова А. М. 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Кісельов Анатолій Миколайович, 

25.05.1957 р.н.,  громадянин України, останнє відоме міс-
це реєстрації та проживання:   Донецька область, Кра-
маторський район, м. Костянтинівка, вул. Житомир-
ська, буд. 11, кв. 5, у відповідності до ст. ст. 133, 135,                                
297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 10.02.2022 у 
період часу з 09:00 до 14:00 до службового кабінету №13 
слідчого відділу ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в До-
нецькій області, до слідчого СВ ВП № 2 Краматорсько-
го РУП ГУНП в Донецькій області Лесько Вікторії Олек-
сандрівни за адресою: Донецька область, м. Костянти-
нівка, вул. Злагоди, буд.2, для повідомлення про завер-
шення досудового розслідування, відкриття й ознайом-
лення з матеріалами досудового розслідування, а також 
вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів до-
судового розслідування у кримінальному провадженні 
№12015220320001201, внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань 19.06.2015, в якому Ви є підо-
зрюваним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, 
ч. 2 ст. 260 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про 

здійснення спеціального досудового розслідування 
стосовно підозрюваного Кісельова О. А. 

Ухвалою (ЄУН 233/84/22) Костянтинівського міськра-
йонного суду Донецької області від 20.01.2022 надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 12015220320001201 
від 19.06.2015 стосовно Кісельова Олексія Анатолійови-
ча, 23.01.1983 р.н., громадянина України, останнє відо-
ме місце реєстрації та проживання: Донецька область, 
Краматорський район, м. Костянтинівка, підозрювано-
го у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2  
ст. 260 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Кісельова О. А. 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Кісельов Олексій Анатолійович, 

23.01.1983 р.н.,  громадянин України, останнє відоме міс-
це реєстрації:   Донецька область, Краматорський ра-
йон, м. Костянтинівка, вул. Херсонська, буд. 76, прожи-
ває за адресою: Донецька область, Краматорський ра-
йон, м. Костянтинівка, вул. Житомирська, буд. 11, кв. 5, у 
відповідності до ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 10.02.2022 у період часу з 09:00 до 
14:00 до службового кабінету №13 слідчого відділу ВП 
№ 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, до 
слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Доне-
цькій області Лесько Вікторії Олександрівни за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Злагоди, буд.2, 
для повідомлення про завершення досудового розслі-
дування, відкриття й ознайомлення з матеріалами до-
судового розслідування, а також вручення обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні №12015220320001201, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
19.06.2015, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 260 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Горєв Максим Іванович, 03.06.1980 р.н., останнє відоме місце 

проживання: Автономна Республіка Крим, Сакський район, с. Ві-
тине, військове містечко, 189, вул. Степова, б. 1, кв. 12, старший 
слідчий-криміналіст слідчого відділу УСБУ в Житомирській облас-
ті Сорока М. М., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК 
України повідомляє Вам про підозру у кримінальному провадженні 
№ 22021060000000003 від 06.01.2021 — у вчиненні державної зра-
ди, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України, на шко-
ду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обо-
роноздатності, державній безпеці України: перехід на бік ворога в 
період збройного конфлікту, тобто у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Горєв Максим Іванович, 03.06.1980 р.н., 

останнє відоме місце проживання: Автономна Республі-
ка Крим, Сакський район, с. Вітине, військове містечко, 189, 
вул. Степова, б. 1, кв. 12, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК Украї-
ни, Вам необхідно з’явитись до старшого слідчого-криміналіс-
та слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Жи-
томирській області Сороки М. М., за адресою: м. Житомир,  
вул. Фещенка-Чопівського, 7, каб. 8, тел. (0412) 405-158, для учас-
ті у слідчих та процесуальних діях у кримінальному провадженні 
№ 22021060000000003 як підозрюваному у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, о 10 год. 00 хв. 09.02.2022, о 
10 год. 00 хв. 10.02.2022, о 10 год. 00 хв. 11.02.2022 (для отриман-
ня письмового повідомлення про підозру, допиту та інших процесу-
альних дій). Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про 
неможливість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на ви-
клик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

На виконання вимог ст. 297-5 КПК України доводимо до відома обвинуваченого у 
кримінальному провадженні №42016000000000875 від 30.03.2016 Марченка Сергія 
Миколайовича, 15 січня 1976 року народження, а також потерпілих у цьому прова-
дженні — Чокирлана Ярослава Савовича, 06.08.1969 р.н., Рожкова Андрія Микола-
йовича, 06.09.1977 р.н., Дудченка Євгена Петровича, 12.04.1993 р.н., Токарева Мак-
сима Андрійовича, 25.03.1983 р.н., Овчара Володимира Михайловича, 03.06.1971 
р.н., Дудки Олександра Григоровича, 11.09.1953 р.н., Дремлюги Олександра Павло-
вича, 05.06.1964 р.н., Яціва Юрія Ігоровича, 28.05.1987 р.н., Бабуха Андрія Андрійо-
вича, 23.09.1983 р.н., Органіщука Миколи Михайловича, 13.09.1977 р.н., Вітер Андрія 
Андрійовича, 12.12.1976 р.н., Сачко Олександра Миколайовича, 17.08.1982 р.н., Іва-
ницького Володимира Васильовича, 16.09.1990 р.н., Козюка Ярослава Ілларіоновича, 
23.07.1969 р.н., Іллєнка Андрія Юрійовича, 24.06.1987 р.н., Мельника Михайла Гри-
горовича, 25.03.1965 р.н., Сенюка Ярослава Михайловича, 18.08.1992 р.н., Юлдаше-
ва Григорія Шавкатовича, 10.10.1993 р.н., Донецького Петра Федоровича, 10.11.1961 
р.н., Соріна Ігора Євгенійовича, 03.11.1960 р.н., що 09.02.2022 о 14.00 відбудеться роз-
гляд кримінального провадження за обвинуваченням Марченка С. М. Підготовче засі-
дання відбудеться під головуванням судді Деснянського районного суду м. Києва Жу-
равської О. В. за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В.  В підготовчому судовому 
засіданні прокурором ініціюватиметься спеціальне судове провадження стосовно об-
винуваченого Марченка С. М.

Контактна особа: прокурор Малашич Ю. Ю., тел. 0980995686.
Повідомляємо, що з 14.02.2022 ПрАТ «Датагруп» 

впроваджує нові тарифи (тарифні плани) на послуги 

доступу до мережі Інтернет для абонентів-юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців, представників 

середнього та малого бізнесу і бюджетних організацій. 

Детальну інформацію для суб’єктів господарювання 

можна отримати на сайті www.datagroup.ua 

або за номером контакт-центру 0800 211 000. 

Філія — Головне управління по м. Києву 

та Київській області АТ «Ощадбанк» оголошує конкурс 

на відбір підрядних організацій для виконання 

будівельних робіт та поточних ремонтів в відділеннях 

банку у 2022 році, розташованих в м. Києві 

та Київській області.

Для детальної інформації про умови конкурсу 

звертатися за тел.: 050 443 83 35; 067 508 36 53.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Тараканкова Ірина Михайлівна, 11 жовтня 1971 року народження, на підставі 

ст.ст. 111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. З ст. 323 КПК України викликається Артемівським міськрайон-
ним судом Донецької області для участі в статусі обвинуваченої в підготовчому судовому засідан-
ні кримінального провадження №22017050000000323 від 07 грудня 2017 року за обвинуваченням 
Тараканкової Ірини Михайлівни, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 110 КК України, яке відбудеться в залі судових засідань приміщення суду за адресою: Донецька 
область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 312, 11.02.2022 року о 09-40 годині. Поважні причини непри-
буття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого за ви-
кликом до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Погрібна Н. М.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0 -5 0 +5 Черкаська 0 -5 0 +5
Житомирська 0 -5 -1 +4 Кіровоградська 0 -5 0 +5
Чернігівська 0 -5 -2 +3 Полтавська -2 -7 +2 -3
Сумська -3 -8 -2 +3 Дніпропетровська -2 -7 -1 +4
Закарпатська -1 -6 -1 +4 Одеська +1 -4 +1 +6
Рівненська 0 -5 0 +5 Миколаївська +1 -4 +1 +6
Львівська -1 -6 0 +5 Херсонська 0 -5 0 +5
Івано-Франківська -3 -8 0 +5 Запорізька -1 -6 -1 +4
Волинська 0 -5 0 +5 Харківська -5 -10 +2 -3
Хмельницька 0 -5 0 +5 Донецька -4 -9 +2 -3
Чернівецька -3 -8 0 +5 Луганська -5 -10 +2 -3
Тернопільська 0 -5 0 +5 Крим +2 -3 +1 +6
Вінницька 0 -5 0 +5 Київ 0 -2 +1 +3

Укргiдрометцентр

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області пові-
домляє Кузнєцова Сергія Анатолійовича, 23.03.1977 р.н., який за-
реєстрований за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. 
Я. Мудрого, 15/59, про те, що 16 лютого 2022 року о 09-30 годині 
в приміщенні суду за адресою: м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11 бу-
де проводитись судове засідання по кримінальному провадженню  
№ 22014080000000087 по обвинуваченню Кузнєцова С.А. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. З опублікуванням оголошення про виклик об-
винувачений по справі Кузнєцов С.А. вважається повідомленим. 

Суддя Честнєйша Ю.О.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвину-
ваченого Дитяткіна Єгора Володимировича, 06.09.1996 р.н. (заре-
єстроване місце проживання: Запорізька область, м. Токмак, вул. 
Шелепаєва, 16) у підготовче судове засідання для здійснення спе-
ціального судового провадження у кримінальному провадженні  
№ 22021080000000026 від 15.06.2021 року (справа № 328/2671/21) 
за обвинуваченням Дитяткіна Є.В. у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
11.02.2022 року о 09-30 годині в залі судового засідання за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки 
обвинуваченого Дитяткіна Є.В., кримінальне провадження буде здій-
снюватися за його відсутності. 

Головуючий суддя Гавілей М.М.

Повідомлення
Позивач Кеба Наталія, ідентифікаційний номер 346170442, звер-

нулася до суду по сімейним справам у місті Хайфа, Держави Ізраїль, 
позов про призначення її, Кеби Наталії, єдиним опікуном малолітньої 
доньки Каба Аніти у справі номер 49608-01-22 проти відповідача Гу-
ріна Ігоря Вікторовича.

Документи позову можуть бути отримані відповідачем в офісі до-
вірчої особи, яка представляє позивачку, адвоката Софії Вішняць-
кої за адресою: вул. Ма’але Ашихрур, буд 17, місто Хайфа, Ізраїль,  
тел. +97248212315.

Відповідач має право подати заперечення щодо позову до суду в 
термін 60 днів з дня публікації цього оголошення.

26.01.2022 року в м. Києві за рішенням власників розпочата лікві-
дація приватного підприємства «Склад шин», код ЄДРПОУ 36790238, 
місцезнаходження: 04210, місто Київ, проспект Оболонський, буди-
нок 26. Місцезнаходження ліквідаційної комісії за адресою: 04205,  
м. Київ, проспект Оболонський, 22-В, кв. 152, тел. 0967772571,  
ел. пошта: juristique@ukr.net.

Розгляд вимог кредиторів, заявлених до Підприємства, здійсню-
ється протягом трьох місяців з дня оприлюднення повідомлення про 
рішення щодо припинення юридичної особи. Ліквідатор підприєм-
ства — Чорний Олександр Володимирович. Кредиторські вимоги на-
правляти за вказаною адресою листом з повідомленням та описом.
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На Закарпатті  
оцифрували пудлопку
ЗБЕРЕГТИ ДЛЯ НАЩАДКІВ. Автентична кухня народів краю 
тепер доступна всьому світові

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

Віртуальний музей га-
строномічної спадщини 

«Вітрина Закарпаття» під-
бив підсумки унікального 
проєкту, втіленого у Хуст-
ському районі. Ідеться  про 
збереження закарпатських 
автентичних страв. Завдя-
ки інтернету вони стали до-
ступними всьому світу, і від-
тепер кухарі, де б вони не 
жили, можуть долучитися 
до гастрономічних скарбів 
краю за Карпатами.

Не бургери  
і не піца

Пілотне тестування та 
презентація проєкту відбу-
лися в одному з ресторанів 
міста Хуст. Головний її під-
сумок: автентична гастро-
номія варта того, щоб вине-
сти її далеко за межі свого 
району, оцифрувати та по-
пуляризувати через інтер-
нет.

«Туристи завжди хочуть 
спробувати локальну кух-
ню, а не бургери й піцу, до-
ступні в різних куточках 
світу. До прикладу, є стра-
ви, властиві всій території 
України, — борщ, варени-
ки тощо, а розповсюджені в 
конкретному ареалі, насе-
леному пункту, громаді, — 
розповідала експерт проєк-
ту Таїсія Симочко. — І від-
повідно громада може ство-
рювати навколо цих страв 
свої туристичні продукти. 
Ми досліджуємо це й систе-
матизуємо. Готуючи проєкт 
«Віртуальний музей гастро-
номічної спадщини «Вітри-
на Закарпаття», змогли до-
вести: на Закарпатті є уні-
кальна мультикультурна 
кухня, і вона поки що не має 
такої оцінки в туристично-
му бізнесі, на яку заслуго-
вує».

«Проєкт реалізовува-
ли в межах національної 
співпраці. Він охоплював 
територію Закарпатської, 
Одеської областей та Ки-
їв. У його основу покла-
дено бачення можливос-
тей для інноваційного збе-
реження й промоції націо-
нальної гастрономії, багат-
ства смаків мультикуль-
турного Закарпаття», — 
розповіла голова правлін-
ня громадської організації 
«Імаго культури» Людми-
ла Козловська.

Спільно з партнерами — 
органами місцевого само-
врядування, освітніми за-
кладами тощо учасники 
проєкту втілювали реаль-
ні цілі. Це відшукування в 
експедиціях рецептів ста-
ровинних страв і носіїв їх 
традиційного приготуван-
ня, опис цих страв з наступ-

ним оцифруванням для вір-
туального музею.

«Перед нами стояло ще 
кілька завдань, а саме: ство-
рити регіональні реєстри 
традиційних продуктів та 
номінаційні досьє тради-
ційного приготування страв 
як елементів нематеріаль-
ної культурної спадщини, 
— додала Людмила Коз-
ловська. — Ми впроваджу-
вали ще не достатньо роз-
повсюджену в Україні мо-
дель міжрегіонального дер-
жавно-приватного партнер-
ства та наукового супрово-
ду, забезпечували захист 
гастрономічної спадщини 
(з мультиплікацією досві-
ду на Одещину). І ще одне, 
не менш важливе: навчали 
місцеві громади, організато-
рів туризму популяризува-
ти гастрономічні особливос-
ті Закарпаття. Це для того, 
щоб використовувати їх для 
розвитку гастрономічного 
туризму».

Дивуються  
не лише туристи

«Вітрина Закарпаття» по-
дає відомості про історію по-
ходження страви, іншу до-
ступну інформацію про неї. 
Це важливо для дослідни-
ків нематеріальної куль-
турної спадщини, науков-
ців. Пошуковою роботою за-
ймався етнограф Павло Ле-
ньо. Кілька місяців поспіль 
рушав у польові експедиції, 
добираючи локальні гастро-
номічні ідеї й записуючи ре-
цепти страв.

«Їжа — дуже стійкий і 
водночас гнучкий елемент 
народної культури. На ньо-
го науковці тривалий час не 
звертали уваги, —  ділив-
ся думками Павло Леньо. 

—  Але час, новітні тенден-
ції вносять корективи. Ста-
рі рецептури втрачаються, 
отже ми не можемо дати їм 
відмерти, навпаки, слід від-
чистити їх від нашарувань 
нових інґредієнтів».

«Займаюсь аналітичною 
складовою проєкту. Серед 
іншого це й створення ін-
терактивної мапи, на якій 
зазначено, де ту чи іншу 
їжу готують, і де її зафіксо-
вано, в яких закладах хар-
чування її можна спробува-
ти, — зазначала завідувач 
кафедри клініко-лабора-
торної діагностики та фар-
макології, директор Нау-
ково-дослідницького і на-
вчального центру молеку-
лярної мікробіології та іму-
нології слизових оболонок 
ДВНЗ «УжНУ» Надія Бой-
ко. — Із бази даних дізнає-
мося навіть про те, які ко-
рисні мікроорганізми та бі-
ологічно активні речови-
ни містить та чи інша стра-
ва. Кожен інгредієнт, крок 
приготування буде пере-
ведено у систему кодів, а 
весь процес зафільмовано 
та перетворено на технічну 
схему, що допоможе будь-
кому, хто забажає, макси-
мально точно відтворити 
автентичні страви».

Порівняно із презентаці-
єю проєкту, яка, нагадаємо, 
відбулася торік, нині на сай-
ті розміщено чималий масив 
інформації. У «Вітрині За-
карпаття» десятки рецептів 
страв. І не просто запози-
чених із кулінарних книг, а 
унікальних, майже забутих. 
Їх класифіковано в розді-
лах «Перші», «Другі», «Де-
серти». Чимало назв диву-
ють не те що гостей закла-
дів громадського харчуван-
ня, а навіть місцеве населен-

ня. Чи багато хто знає, на-
приклад, що таке «Пудлоп-
ка», «Наський суп», «Шопе-
ня», «Скумирда», «Лилики», 
«Тринні пироги», «Ріпа пир-
скана із салом»? Упевнений, 
навіть серед місцевого насе-
лення таких знайдеться не 
дуже багато, не те що серед 
туристів, знан ня яких об-
межуються зазвичай богра-
чем і баношем. Фото дають 
чітке уявлення, яка страва 
на вигляда.

Щоб 
поповнювалося 
меню

Щоб гастрономічний про-
єкт мав практичне застосу-
вання, його виконавці на-
лагодили контакти з ресто-
раторами, садибами зеле-
ного туризму. Саме там ма-
ють готувати для гостей ло-
кальні страви й пропонува-
ти туристам. «Вважатимемо 
свою місію виконаною, якщо 
локальні страви буде внесе-
но в меню закладів громад-
ського харчування, інтегро-
вано в сучасну кухню», — 
додала Людмила Козлов-
ська.

«Створення «Вітрини За-
карпаття» має практичне 
значення. Локальні стра-
ви, тут зібрані, повертають 
нас до кулінарних традицій 
минулих часів. Їх реаніма-
ція і внесення в меню сучас-
них закладів харчування — 
ще один магніт, який прива-
блюватиме до нас туристів, 
— сказала хустська ресто-
раторка Марина Лунченко. 
—  Щоб не втратити гастро-
номічну спадщину, маємо 
популяризувати її рецепти, 
зберегти й використовувати 
в сьогоденні».

Молода майстриня Марія Чорній (у центрі) пече бичківський медяник, який ще називають 
солодкою вишиванкою, за давніми традиціями. Разом з Олександром Нікітчуком 
і Антоном Рижих вона представила цей весільний коровай у проєкті «Вітрина Закарпаття»
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