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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 20 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0..+5 +5..+10 Черкаська +1..+6 +5..+10
Житомирська 0..+5 +5..+10 Кіровоградська +1..+6 +5..+10
Чернігівська 0..+5 +3..+8 Полтавська 0..+5 +3..+8
Сумська 0..+5 +3..+8 Дніпропетровська +3..+8 +5..+10
Закарпатська +1..+6 +5..+10 Одеська +4..+9 +7..+12
Рівненська 0..+5 +5..+10 Миколаївська +3..+8 +6..+11
Львівська 0..+5 +5..+10 Херсонська +4..+9 +7..+12
Івано-Франківська 0..+5 +5..+10 Запорізька +3..+8 +6..+11
Волинська 0..+5 +5..+10 Харківська +3..+8 +5..+10
Хмельницька 0..+5 +5..+10 Донецька +4..+9 +6..+11
Чернівецька 0..+5 +5..+10 Луганська +3..+8 +5..+10
Тернопільська 0..+5 +5..+10 Крим +4..+9 +7..+12
Вінницька 0..+5 +5..+10 Київ +3..+5 +7..+9

Укргiдрометцентр

Повістка про виклик обвинуваченного при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження

 Обвинувачений Коваль Костянтин Вікторович, який народився 17 січня 
1981 року, зареєстрований за адресою: Запорізька область, Якимівський 
район, с. Шелюги, вул. Молодіжна, 21, та фактично проживає за адресою: 
Одеська область, м. Южне, пр. Григорівського десанту, 22-А, кв. 72, відпо-
відно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судові засідання, 
які відбудуться 28.10.2022 року о 13 годині 30 хвилин, 10.11.2022 року о 
14 годині 00 хвилин у залі судових засідань №231 Приморського районно-
го суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі у су-
довому засіданні в якості обвинуваченого.

Суддя Віктор ПОПРЕВИЧ

Повістка про виклик,  
відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України

Обвинуваченому Фучеджі Дмитру Васильовичу, 30.10.1956 року на-
родження, уродженець с. Червоноармійське Белградського району 
Одеської області, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Посмітно-
го, буд. 19а, кв. 14, громадянин України, необхідно з’явитися в судове 
засідання, яке відбудеться 26.10.2022 о 13 годині 30 хвилин, за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Оде-
си, зал судових засідань №229. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені 
статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, пе-
редбачені статтями 139, 323 КПК України. 

Суддя Коваленко В. М.

Мною, Фесік С. В., приватним нотаріусом Київського міського но-

таріального округу, відповідно до ст. 63 ЗУ «Про нотаріат» цим оголо-

шенням здійснюється виклик спадкоємців: Мазуренка Миколи Мико-

лайовича та Мазуренка Євгенія Миколайовича, до майна спадкодав-

ця Драч Марії Олексіївни. Прошу Мазуренка Миколу Миколайовича та 

Мазуренка Євгенія Миколайовича звернутись до мене за адресою: міс-

то Київ, вулиця Велика Васильківська, буд. 131, офіс 66.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового  
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Братов Олександр Іванович, 14.05.1976 р.н., зареє-
стрований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул.  
І. Франка, 39, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається 
в судове засідання, що відбудеться 27 жовтня 2022 року о 12.30 годині та 
02 листопада 2022 року о 12.30 годині в залі судових засідань № 222 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 
33, для участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 
139, 323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус
Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового  

засідання в порядку спеціального судового провадження
Обвинувачений Анпілогов Олексій Євгенович, 01.01.1974 р.н., зареє-

стрований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Янгеля, 9, кв. 76, відповід-
но до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, 
що відбудеться 27 жовтня 2022 року о 14.30 годині та 02 листопада 2022 
року о 14.30 годині в залі судових засідань № 222 Приморського районно-
го суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в су-
довому засіданні в якості обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 
139, 323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового  
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Петренко Михайло Анатолійович, 27.06.1977 р.н., зареє-
стрований за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 74, кв. 12, відповідно до 
вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що від-
будеться 27 жовтня 2022 року о 13.30 годині та 02 листопада 2022 року о 
13.30 годині в залі судових засідань № 222 Приморського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні в якості обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 
139, 323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

(майна) ПАТ «Промінвестбанк»

Номери лотів: 1. G22N021375;
2. G22N021376;
3. G22N021372-G22N021374

Найменування активу/стислий опис 
активу

1. Гараж у м. Гнівань Вінницької обл.;
2. Нерухомість у м. Верхньодніпровськ 
Дніпропетровської обл.;
3. Нерухомість у м. Одеса (вул. Столбова, 
15-Г), квартира у м. Покров (Орджонікідзе) 
Дніпропетровської обл., нерухомість  
у м. Одеса (вул. Новикова, 2).

Місце проведення аукціону: https://prozorro.sale/

Дата проведення аукціону: 07.11.2022

Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих 
торгів (аукціону) по кожному лоту вказу-
ється на веб сайті: https://prozorro.sale/

Детальна інформація про лоти
(параметри, забезпечення, початкова 
ціна, правила участі в аукціоні):

1. www.fg.gov.ua/passport/51781
2. www.fg.gov.ua/passport/51782
3. www.fg.gov.ua/passport/51784

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 

здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджен-

ні № 42016000000003298 за підозрою Цвєткова Олександра Яковлеви-

ча, 23.05.1976 року народження, у вчиненні кримінального правопору-

шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). 

У межах зазначеного кримінального провадження стосовно вказа-

ної особи зібрано достатньо доказів для повідомлення про зміну рані-

ше повідомленої підозри, відкриття матеріалів досудового розсліду-

вання іншій стороні та вручення обвинувального акта. 

У зв’язку з викладеним, керуючись статтями 110, 290 КПК Украї-

ни, пропонуємо підозрюваному Цвєткову Олександру Яковлевичу, 

23.05.1976 р.н., прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим 

та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 20 жов-

тня 2022 року (з 09:00 до 18:00) для проведення вказаних процесу-

альних дій.

Повідомлення про оприлюднення проекту Національного плану 
дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року 

та Звіту про стратегічну екологічну оцінку 
Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з ме-

тою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості Дер-
жавне агентство з енергоефективності та енергозбереження України пові-
домляє про оприлюднення проекту документа державного планування (да-
лі — ДДП) Національний план дій з розвитку відновлюваної енергетики на 
період до 2030 року (далі — НПДВЕ 2030)  та Звіту про стратегічну еколо-
гічну оцінку (далі — Звіт про СЕО) проекту ДДП НПДВЕ 2030.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП: Кабінет Міні-
стрів України.

Ознайомитися із проектом ДДП — проектом НПДВЕ 2030 та Звітом про 
СЕО проекту НПДВЕ 2030, отримати екологічну інформацію, у тому чис-
лі пов’язану зі здоров’ям населення, що стосується ДДП, можливо на офі-
ційному сайті Держенергоефективності www.saee.gov.ua , розділ «Громад-
ськості», підрозділ «Консультації з громадськістю», рубрика «Електронні 
консультації з громадськістю».

Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі 
пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується ДДП: Міністерство захис-
ту довкілля та природних ресурсів України, Міністерство охорони здоров’я 
України.

Передбачувана процедура громадських обговорень відбувається шля-
хом надання письмових пропозицій (у тому числі в електронному вигля-
ді). Письмові пропозиції подаються: фізичними особами — із зазначенням 
ПІБ, місця проживання, із особистим підписом; юридичними особами — із 
зазначенням найменування та місцезнаходження. Анонімні зауваження та 
пропозиції не реєструються і не розглядаються.

Проведення громадських слухань не передбачено.
Орган, до якого подаються зауваження — Держенергоефективності 

(Департамент розвитку відновлюваної енергетики); м. Київ, 01001, пров. 
Музейний, 12. Відповідальна особа: Заїка Іван Миколайович saee@saee.
gov.ua; saeevde@gmail.com, тел. +38(099) 711-63-51.

Дата початку процедури громадського обговорення Звіту про СЕО — 
19.10.2022. Термін процедури громадського обговорення становить 30 
днів, тобто з 19.10.2022 по 17.11.2022.

Зауваження та пропозиції, отримані після встановленого строку, не роз-
глядаються.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту 
ДДП відсутня.

Повідомлення про оприлюднення проекту Плану заходів  
з реалізації Національного плану дій з розвитку відновлюваної 

енергетики на період до 2030 року та Звіту про стратегічну  
екологічну оцінку

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з ме-
тою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості Дер-
жавне агентство з енергоефективності та енергозбереження України пові-
домляє про оприлюднення проекту документа державного планування (да-
лі — ДДП) План заходів з реалізації Національного плану дій з розвитку 
відновлюваної енергетики на період до 2030 року (далі — План заходів 
НПДВЕ 2030) та Звіту про стратегічну екологічну оцінку (далі — Звіт про 
СЕО) проекту Плану заходів НПДВЕ 2030.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП: Кабінет Міні-
стрів України.

Ознайомитися із проектом ДДП — проектом Плану заходів НПДВЕ 2030 
та Звітом про СЕО проекту Плану заходів НПДВЕ 2030, отримати екологічну 
інформацію, у тому числі пов’язану зі здоров’ям населення, що стосуєть-
ся ДДП, можливо на офіційному сайті Держенергоефективності www.saee.
gov.ua, розділ «Громадськості», підрозділ «Консультації з громадськістю», 
рубрика «Електронні консультації з громадськістю».

Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі 
пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується ДДП: Міністерство захис-
ту довкілля та природних ресурсів України, Міністерство охорони здоров’я 
України.

Передбачувана процедура громадських обговорень відбувається шля-
хом надання письмових пропозицій (у тому числі в електронному вигля-
ді). Письмові пропозиції подаються: фізичними особами — із зазначенням 
ПІБ, місця проживання, із особистим підписом; юридичними особами — із 
зазначенням найменування та місцезнаходження. Анонімні зауваження та 
пропозиції не реєструються і не розглядаються.

Проведення громадських слухань не передбачено.
Орган, до якого подаються зауваження — Держенергоефективності 

(Департамент розвитку відновлюваної енергетики); м. Київ, 01001, пров. 
Музейний, 12. Відповідальна особа: Заїка Іван Миколайович saee@saee.
gov.ua; saeevde@gmail.com, тел. +38(099) 711-63-51.

Дата початку процедури громадського обговорення Звіту про СЕО — 
19.10.2022. Термін процедури громадського обговорення становить 30 
днів, тобто з 19.10.2022 по 17.11.2022.

Зауваження та пропозиції, отримані після встановленого строку, не роз-
глядаються. 

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту 
ДДП відсутня.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Безусенко Олек-
сандр Валерійович, 03.12.1982 р.н., гро-
мадянин України, уродженець м. До-
нецьк, проживаючий за адресою: м. До-
нецьк, вул. Максима Козиря, б. 13, кв. 
113, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК Укра-
їни Вам необхідно з’явитись 25.10.2022 
о 10 год. 00 хв. до старшого слідчого в 
ОВС СВ УСБУ в Полтавській області Ди-
маря Ю. С. за адресою: м. Полтава, вул. 
Соборності, 40, каб. №17 (тел. 0532-511-
817) для допиту в якості свідка, прове-
дення інших слідчих (розшукових) та 
процесуальних дій у кримінальному 
провадженні №22022170000000066 від 
13.05.2022, в якості свідка.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Безусенко Олек-
сандр Валерійович, 03.12.1982 р.н., гро-
мадянин України, уродженець м. До-
нецьк, проживаючий за адресою: м. До-
нецьк, вул. Максима Козиря, б. 13, кв. 
113, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК Укра-
їни Вам необхідно з’явитись 24.10.2022 
о 10 год. 00 хв. до старшого слідчого в 
ОВС СВ УСБУ в Полтавській області Ди-
маря Ю. С. за адресою: м. Полтава, вул. 
Соборності, 40, каб. №17 (тел. 0532-511-
817) для допиту в якості свідка, прове-
дення інших слідчих (розшукових) та 
процесуальних дій у кримінальному 
провадженні №22022170000000066 від 
13.05.2022, в якості свідка.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Безусенко Олександр Валерійович, 
03.12.1982 р.н., громадянин України, уродженець м. До-
нецьк, проживаючий за адресою:   м. Донецьк, вул. Мак-
сима Козиря, б. 13, кв. 113, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК 
України Вам необхідно з’явитись 26.10.2022 о 10 год. 00 хв. 
до старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області 
Димаря Ю.С. за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40, 
каб. №17 (тел. 0532-511-817) для допиту в якості свідка, 
проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних 
дій у кримінальному провадженні №22022170000000066 
від 13.05.2022, в якості свідка.

Втрачений Диплом спеціаліста АН № 45396806, 

виданий Східноукраїнським Національним Університетом 

імені Володимира Даля 30.06.2013 року на ім’я 

Кромська Юлія Сергіївна, вважати недійсним.
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