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ОГОЛОШЕННЯ
Повістка про виклик
обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 02.04.2021 року о 10 год. 30
хв. буде проводитися підготовче судове
засідання у кримінальному провадженні № 42016000000002380, по обвинуваченню Шаповал Анастасії Володимирівни, 06.09.1983 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України.
В судове засідання викликається обвинувачена Шаповал Анастасія Володимирівна.
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. Кошиця, 5-А.
Святошинський районний суд міста
Києва викликає у якості обвинуваченого: Няньчура Сергія Миколайовича (к/п
№ 4201710000000061), обвинуваченого у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.
111 КК України для розгляду кримінального провадження та повідомляє, що судовий розгляд по суті відбудеться: стосовно Няньчура С.М. — 13.04.2021 р. о 09
год. 30 хв., в приміщенні Святошинського
районного суду міста Києва за адресою:
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710.
Няньчур С.М. повідомляється про те,
що ухвалою суду від 23.01.2019 р. прийнято рішення про здійснення стосовно нього
спеціального судового провадження.
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 Новик В.П.

Повістка про виклик
обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 02.04.2021 року о 10 год. 15
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. Кошиця, 5-А.
Дніпровський районний суд міста Києва
викликає Вас, Полєтаєв Олександр Миколайович, як обвинуваченого, на 16 год. 00
хв. 01 квітня 2021 року у кримінальному
провадженні за № 420151103500001201
від 08 вересня 2015 року за обвинуваченням Полєтаєва Олександра Миколайовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст.
408 КК України за адресою: м. Київ, вул.
Сергієнка, 3, каб. 45.
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 Мельниченко Л.А.

В провадженні Солом’янського районПовістка про виклик
Повістка про виклик
ного суду м. Києва перебуває кримінальобвинуваченого до суду
обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва поДарницький районний суд м. Києва по- не провадження відносно Євдокимова
відомляє, що 01.04.2021 року о 10 год. 30 відомляє, що 02.04.2021 року о 10 год. 00 Ігоря В’ячеславовича, обвинуваченого у
хв. буде проводитися підготовче судове хв. буде проводитися підготовче судове вчиненні кримінального правопорушензасідання у кримінальному проваджен- засідання у кримінальному провадженні ня, передбаченого ч. 1 ст.111 КК України.
У зв’язку з чим, в судове засідання вині № 42016020420000057, по обвинува- №42016000000002626 по обвинуваченню
ченню Бахура Олександра Григорови- Власенка Антона Павловича, 27.04.1982 кликається Євдокимов Ігор В’ячеславович,
ча, 20.05.1972 р.н. у вчиненні криміналь- р. н., у вчиненні кримінального правопо- 15.10.1979 року народження, яке відбуних правопорушень, передбачених ч. 1 рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК деться 01 квітня 2021 року о 14:00 год.
в приміщенні Солом’янського районност. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.
України.
В судове засідання викликається обвиВ судове засідання викликається обви- го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул.
П. Шутова, 1, каб. 20, під головуванням
нувачений Бахур Олександр Григорович. нувачений Власенко Антон Павлович.
Справу розглядає колегія суддів у склаСправу розглядає колегія суддів у скла- судді Агафонова С.А.
У разі неявки обвинуваченого дане огоді головуючого судді Скуби А.В., суддів ді головуючого судді Скуби А.В., суддів
лошення вважається належним повідоДомарєва О.В., Щасної Т.В.
Домарєва О.В., Просалової О.М.
Адреса суду: м. Київ, вул. СевастопольАдреса суду: м. Київ, вул. Севастополь- мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуська, 7/13, каб, 17.
ська, 7/13, каб, 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ,
Адреса для листування: 02068, м. Київ, ваченого в порядку спеціального судововул. О. Кошиця, 5-А.
вул. О. Кошиця, 5-А.
го провадження.
Шевченківський районний суд м. КиєСвятошинський районний суд міста КиОболонський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засідан- єва викликає у якості обвинуваченого Ан- ва викликає обвинуваченого Дубінцева
ня, яке відбудеться о 12 годині 45 хви- тонєнкова Олександра Сергійовича для Сергія Валерійовича у вчиненні злочину,
лин 26 березня 2021 року в приміщен- розгляду кримінального провадження з передбаченого ч.1 ст. 111, ч.1 ст.408 КК
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтя- дозволом на здійснення спеціального су- України, у підготовче судове засідання,
рівська, 31-А, каб. № 507, обвинувачено- дового провадження, внесеного до ЄРДР яке відбудеться о 10:30 годині 30 березго Пивоварника В’ячеслава Олександро- за № 22017011000000012 відносно Анто- ня 2021 року, в приміщенні Оболонськовича, 20 березня 1984 року народжен- нєнкова Олександра Сергійовича, обви- го районного суду м. Києва за адресою:
ня, в рамках кримінального провадження нуваченого у вчиненні злочину, передба- м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.
№ 22018000000000248, внесеного до ченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідоНаслідки неприбуття підозрюваного,
Єдиного реєстру досудових розслідувань мляє, що підготовче судове засідання від- обвинуваченого, свідка, потерпілого, ци10 серпня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, пе- будеться 13.04.2021 о 10 год. 00 хв. в при- вільного відповідача передбачені статтею
редбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 3, 4 міщенні Святошинського районного су- 139 КПК України, а також наслідки неприст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст, 27, ду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. буття обвинуваченого передбачені статЯ. Коласа, 27-А, каб. 710.
тею 323 КПК України, прокурора та захисч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.
У разі неявки обвинуваченого до суду ника — статтею 324 КПК України, потерУ разі неявки обвинуваченого до суду,
дане оголошення вважається належним дане оголошення вважається належним пілого — статтею 325 КПК України, циповідомленням, а кримінальне прова- повідомленням, а кримінальне прова- вільного позивача, цивільного відповідадження буде здійснюватись за відсутніс- дження буде здійснюватись за відсутніс- ча та їх представників — статтею 326 КПК
тю обвинуваченого в порядку спеціально- тю обвинуваченого в порядку спеціально- України, свідка, спеціаліста, перекладача і
го судового провадження.
експерта — статтею 327 КПК України.
го судового провадження.
Суддя М.С. Антонюк
Суддя Новик В.П.
Суддя Жежера О.В.
Стрийський міськрайонний суд Львівської
Відкриті спадкові справи після смерті:
Приватний нотаріус Сумського районПовістка про виклик обвинуваченого
області викликає обвинуваченого Кострубу Іго18.12.2020 р.
ного нотаріального округу Сумської обВ провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебуває
ря Миколайовича (останнє відоме місце прожиРОЩИНОЇ ТАМАРИ ГЕОРГІЇВНИ, 10.04.1940 р.н.;
ласті Хоменко О.В. повідомляє, що після кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни
вання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів) у вчи04.01.2021 р.
смерті
Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,
ненні кримінальних правопорушень, передбачеФАРТУШНОЇ ЛІДІЇ ОЛЕКСІЇВНИ, 01.01.1942 р.н.;
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олександра Володимировича у вчиненСИМОНЕНКО НІНИ МИХАЙЛІВНИ,
них частиною 5 ст. 191, частиною 1 ст. 366 КК
02.11.2020 р.
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК
29 квітня 1937 року народження,
України у судове засідання, яке призначено на
КРИШТАЛЬ КОСТЯНТИНА ПРОКОПОВИЧА,
постійним місцем проживання та реєстра- України.
15.00 год. 30.03.2021 (в приміщенні Стрийсько25.07.1943 р.н.;
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого Якімції якої було: село Велика Чернеччина, вулиго міськрайонного суду Львівської області за
12.02.2021 р.
ця Кільцева, будинок 16, Сумського району чука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме зареадресою: Львівська область, м. Стрий, вул. ВаПАЛАГУТА АНГЕЛІНИ ВІТАЛІЇВНИ, 18.12.1928 р.н.;
Сумської області, яка померла 05 вересня єстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, в судове засіданлова, 12).
14.01.2021 р.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необ2020 року, була відкрита спадкова справа. ня з розгляду кримінального провадження за його обвинуваченням у вчиненні криміхідно мати паспорт або документ, який посвід- ЛОГІНОВОЇ ІРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ, 01.09.1961 р.н.;
Просимо Кравчука Ігоря Дмитровича, нальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України,
22.02.2021
р.
чує особу. У кримінальному провадженні здій27.08.1989 року народження, Кравчук Іри- розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судового провадження, яке відбуНАУМЕНКА СЕРГІЯ ІВАНОВИЧА, 20.06.1970 р.н.;
снюється спеціальне судове провадження. Суну Дмитрівну, 09.05.1984 року народжен- деться 30 березня 2021 року о 13 год. 30 хв. в приміщенні Слов’янського міськрайон29.01.2021 р.
дом надіслано судову повістку обвинуваченоня, Кравчук Тетяну Дмитрівну, 13.12.1979 ного суду Донецької області, за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. ДоГАРЬКАВОЇ ВАЛЕНТИНИ АРКАДІЇВНИ,
му Кострубі Ігорю Миколайовичу на останню віроку народження, Сай Володимира Ана- бровольського, буд. 2.
02.01.1962 р.н.;
дому адресу місця проживання: вул. Шевченка,
У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про
толійовича, 15.09.1995 року народжен13.02.2021 р.
338/16, м. Львів.
ня, у строк до 20 квітня 2021 року зверну- причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиЗАХОРОЛЬСЬКОГО АНДРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА,
У разі неявки обвинуваченого до суду оголотися по питанню спадщини до нотаріуса меться за його відсутності.
02.07.1975 р.н.,
шення вважається належним повідомленням, а
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загалькримінальне провадження буде здійснюватися викликаються спадкоємці. Приватний нотарі- за адресою: 40035, місто Суми, проспект
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці- ус Дніпровського міського нотаріального окру- М. Лушпи, будинок 5, корпус 30, кв. 131, нодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином
ального судового провадження.
гу Л.Г. Долгополова, вул. Калинова, буд. 12, або за телефонами: (0542) 79-57-39, 068- ознайомленим з її змістом.
Суддя Ільяшевич О.В.
Головуючий суддя В.М. Бораковський кв. 3, м. Дніпро, тел.: +38 050 3420807.
517-33-04, 099-422-73-04.
Артемівський міськрайонний суд Донецької області
Орджонікідзевський районний суд міста МаріупоПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Національна академія керівних кадрів культури і
що за адресою: Донецька область, м. Бах- ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгляпри здійсненні спеціального досудового
мистецтв оголошує конкурс на заміщення посад повідомляє,
мут, вул. Миру, 5, каб. 202, 30 березня 2021 р. о 10:00 дає кримінальне провадження за обвинуваченням
розслідування
науково-педагогічних працівників
відбудеться підготовче судове засідання у кримінальГромадянин України Гоблік Ілля Юрійович,
ному провадженні за обвинуваченням Козуба Кирила Шишкова Віктора Вікторовича у вчиненні криміналь(наказ від 16 березня 2021 р. № 12-о)
Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушен- ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3
18.07.1994 року народження, зареєстрований за адреІнститут дизайну і реклами:
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. В підготов- КК України.
сою: Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Лаче судове засідання викликаються обвинувачені: Козу- директор інституту – 1.
Обвинувачений Шишков Віктор Вікторович виклизурний, буд. 63, кв. 73/74, на підставі ст.ст. 133, 135,
ба Кирил Вікторович (зареєстрований за адресою: До- кається на 30.03.2021 року на 12-45 годину до ОрІнститут
практичної
культурології
139, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись
нецька область, м. Єнакієве, вул. Брайляна Ю., буд. 28, джонікідзевського районного суду міста Маріуполя
та арт-менеджменту:
кв. 4. В разі неможливості з’явитися до суду просимо
29.03.2021 року о 09 год. 00 хв. до 2 управління
повідомити про причини неможливості прибуття в су- Донецької області для участі в розгляді криміналь(з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) - директор інституту – 1;
ного провадження.
дове засідання.
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до на- - з авідувач кафедри арт-менеджменту
Суддя Феняк О. Р.
Головуючий суддя Костромітіна О.О.
чальника 1 відділення підполковника юстиції Черета івент-технологій – 1.
Розшукуються спадкоємці громадянина
18.07.2020 року помер
чина А.В. за адресою: Донецька область, м. МаріуІнститут сучасного мистецтва:
БІРЮКОВА ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА,
ПОЛОВИК ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ,
поль, вул. Морських Десантників, буд.20, для допи- - завідувач кафедри хореографії – 1.
15 листопада 1951 року народження,
ту в якості підозрюваного, ознайомлення з матеріа09.06.1940 р. н.,
Термін подання документів — місяць від дня опу- померлого 07 вересня 2020 року в місті Харцизьк Долами кримінального провадження, отримання обвиякий
проживав
за
адресою: Харківська область, місблікування оголошення.
нецької області. Спадкоємцям, які мають намір принувального акта та реєстру матеріалів при здійсненто
Валки,
вулиця
Полтавська,
буд. 38. Прошу спадйняти спадщину після померлого Бірюкова Валерія
Житловою площею академія не забезпечує.
ні спеціального досудового розслідування у криміОлександровича,
необхідно
звернутися
у
строк
до
коємців
протягом
30
днів
з
дати
виходу оголошенОзнайомитись з вимогами щодо вакантних пональному провадженні №12020050410001448 за ч.2
17 квітня 2021 року до приміщення, що є робочим ня звернутися за адресою: Харківська обл., м. Валки,
сад
та
подати
заявку
можна
за
адресою:
01015,
ст.110, ч.2 ст.260 та ч.1 ст.258-3 КК України. У разі
місцем приватного нотаріуса Ірпінського міського
неприбуття на виклик або ухилення від явки на ви- м. Київ, вул. Лаврська,9, корп.15, поверх 1 (відділ ка- нотаріального округу Київської області Шех К.Г. за вул. 1 Травня, буд. 1, кімн. 5,6. Тел. +380575353593,
клик настають наслідки, передбачені ст.139 КПК дрів та документозабезпечення). Телефон для дові- адресою: 08202, Київська область, місто Ірпінь, вул. +380675466367.
док: 280-92-09
України.
Кірічека, 6, тел.: 096-145-44-47.
Нотаріус Сергій Левчук.
Липоводолинська районна державна нотаріальна контора Сумської області розшукує
спадкоємців після померлого
ПАСЬКО ІВАНА ДМИТРОВИЧА,
який помер 14 березня 2020 року, останнє
місце проживання: село Берестівка, вулиця
Молодіжна, 13, Липоводолинського району,
Сумської області (спадкова справа 19/2021).
Звертатися протягом місяця з моменту виходу оголошення за адресою: смт Липова Долина, вулиця Загорянка, 2, Сумська область,
тел. (05452) 51771.

Третя харківська міська державна нотаріальна контора (м. Харків, пр-т Московський,
№85, тел. 732-57-41) пропонує з’явитися до
нотконтори гр. Веретельнику Ігорю Михайловичу, 14 липня 1965 року народження, з питання оформлення спадщини після померлого 22
червня 2020 року
ВЕРЕТЕЛЬНИКА МИХАЙЛА ГРИГОРОВИЧА.
У разі неявки спадкоємця до нотконтори
протягом місяця від цієї публікації, спадщину
буде оформлено на ім’я іншого спадкоємця.

Повідомлення про відкриття спадщини
Приватний нотаріус Мелітопольського районного нотаріального округу Запорізької області Шевченко О.В. повідомляє, що 15.10.2020
року відкрилась спадщина після померлого
БЕРЕЗИ ЛЕОНІДА ОЛЕКСАНДРОВИЧА,
26.09.1957 року народження.
Бажаючих прийняти спадщину прошу звернутись особисто або надіслати заяву про прийняття спадщини за адресою: 72312, Україна,
Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Університетська, буд. 44/1.

Приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Насобіною
Т.В. заведено спадкову справу після померлого 12 вересня 2020 р.

НЕВТРИНІС СЕРГІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
26 грудня 1950р. н.

Всім зацікавленим
особам звертатись за
адресою: м. Дніпро,
Донецьке шосе, буд. 7

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

Втрачений
судновий білет
на судно Крим
бортовий номер:
УХА-2934-К,
власник Силюк
Сергій Степанович,
вважати
недійсним.

Втрачену
20.03.2021
року картку водія
DRIVER CARD
видану 08.01.2019
року на ім’я
Чорненький
Андрій
Анатолійович
(Chornen’kyy Andriy),
вважати
недійсною.

