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

Держсекретар США про основоположну міжнародно-
правову істину: Крим — це Україна!

Судова система 
потребує негайного 
реформування

МЕТА. Законопроєкти, які Верховна Рада має розглянути на-
ступного пленарного тижня в контексті виконання передвибор-
чої президентської програми, обговорили на спеціальній нара-
ді Президент Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради 
Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Народні депутати готові розглянути законопроєкт про ре-
формування судової системи. Відповідні законодавчі ініціати-
ви було напрацьовано під час широкого обговорення за учас-
тю представників громадськості. Наступного тижня питання ре-
формування судової системи буде додатково всебічно обгово-
рено на черговому Всеукраїнському форумі «Україна 30», пові-
домляє пресслужба Офісу Президента.

«Судова система в тому форматі, в якому вона існує, вже до-
вела свою непридатність. Українці не довіряють судам, ця ін-
ституція надто корумпована й надто хитка. Ми зобов’язані це 
змінити, бо саме зміни в судовій системі слугуватимуть запо-
рукою сильної України, де захищені права кожного громадяни-
на. Це також стане кроком на шляху євроінтеграції України», — 
наголосив Володимир Зеленський.

Розглянуто й блок економічних законодавчих ініціатив. Вер-
ховній Раді буде запропоновано завершити голосування паке-
та законопроєктів про підтримку інвестиційних проєктів зі зна-
чними інвестиціями (так звані інвестиційні няні). Цей пакет до-
поможе запрацювати проєкту «інвестиційних нянь» у повному 
обсязі. Закон передбачатиме державний захист і юридичну до-
помогу закордонним інвесторам, які ініціюватимуть інвестицій-
ні проєкти на понад 20 мільйонів євро.

Обговорено законодавчі ініціативи у галузі охорони довкілля. 
Ішлося про законопроєкт про зменшення використання пласти-
кових пакетів та заміну їх на такі, що розкладаються у природі. 
Багато великих торговельних мереж уже перейшли на пакети, 
виготовлені з екологічних матеріалів. Законопроєкт спонукати-
ме до зменшення використання пластикових пакетів і переходу 
на їх екологічно чисті замінники.

ЦИТАТА ДНЯ

ЕНТОНІ БЛІНКЕН:

ЦИФРА ДНЯ

58 090 
пацієнтів з інсультом та 15 804 

пацієнти з інфарктом було безоплатно 
проліковано торік за Програмою 

медичних гарантій

«США підтримують нову 
ініціативу України 

«Кримська платформа», 
спрямовану на 

припинення окупації РФ 
Кримського півострова 

та її агресії на сході 
України».

Вона жива  
і житиме вічно
СЛОВОМ І ДІЛОМ.  Якщо любитимемо Україну так, 
як її любила Леся, будемо вільною державою

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Цьогорічні заходи з наго-
ди 150-річчя з дня на-

родження видатної укра-
їнської письменниці та гро-
мадської діячки вразили різ-
номанітністю й масштабніс-
тю. У п’яти залах на трьох 
поверхах Українського до-
му в центрі Києва розмісти-
ли виставку «Леся Україн-
ка: 150 імен», яка діятиме до 
8 березня. Вона про людей, 
які відіграли помітну роль у 
житті письменниці. Зала «Лі-
нія життя» демонструє осно-
вні дати життєвого і творчого 
шляху Лесі Українки, вписа-
ні в культурний і політичний 
контекст кінця ХІХ — почат-
ку ХХ століття. У залі «Осо-
бисте» представлено особис-
ті речі й матеріали, присвя-
чені її подорожам. Вистав-

кова частина зали «Акцен-
ти» порушує проблемні пи-
тання творчості письменни-
ці, серед яких «Леся Укра-
їнка та радянська пропаган-
да», «Історія хвороби», «Се-
редовище», «Як святкува-
ли 100-річчя Лесі Україн-
ки», «Леся і театр» тощо. За-
ла «Образ» розкриває її по-
стать через галерею портре-
тів і скульптурні твори. 

У межах виставки вперше 
представлено повне зібран-
ня творів Лесі Українки в 14 
томах, до якого увійшли лис-
ти, невидані рукописи, чер-
нетки. 

«Леся Українка — тут жи-
ва, непересічна особистість 
зі світоглядом, який був про-
гресивним для її покоління 
й залишається актуальним 
у наші часи. Хто відвідає цю 
виставку, отримає шанс по-
глянути на геніальну Лесю, 

яку знають ще зі школи, з 
нової, незвичної точки зору і 
більше зацікавиться її твор-
чістю. Леся Українка і сьо-
годні надихає багатьох авто-
рів на нові творчі проєкти», 
— зазначив Президент Во-
лодимир Зеленський, огля-
нувши виставку. 

Відвідав захід і Прем’єр-
міністр Денис Шмигаль. Він 
наголосив, що сила й незлам-
ність духу Лесі Українки за-
хоплюють.

До ювілею Держкіно роз-
містило онлайн фільм Вікто-
ра Івченка «Лісова пісня», 
Укрпошта випустила екс-
клюзивний конверт і власну 
марку із зображенням Ле-
сі Українки, рідкісні доку-
менти про життя родини Ле-
сі показали у Вінниці, в Чер-
нігові відкрили виставку гра-
фічних ілюстрацій до тво-
рів письменниці. Студенти 

Чернівецького фахового ко-
леджу технологій та дизай-
ну створили колекцію одягу 
«Жити хочу». 

Ювілей відзначили й у селі 
Колодяжне на Волині, де Ле-
ся провела дитячі та юнаць-
кі роки. Учасники всеукра-
їнської науково-практичної 
конференції наголошували: 
«Якщо любитимемо Україну 
так, як її любила Леся, буде-
мо вільною державою».

У світі до ювілею приуро-
чили освітній культурологіч-
но-мистецький захід «Леся 
Українка: розширення гори-
зонтів», який об’єднав укра-
їнців із п’яти континентів і 28 
країн. Молодь діаспори про-
декламувала вірші поетеси в 
межах поетичних флешмо-
бів у всьому світі. А в Угор-
щині видали українськомов-
ну збірку поезій Лесі Україн-
ки шрифтом Брайля. 
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АКТУАЛЬНА ТЕМА

Як повернути Крим,  
і коли над окупованим 
Росією півостровом знову 
замайорить український 
прапор?

ГЕОПОЛІТИКА

У прифронтовій Донецькій 
області реалізовують 
проєкти, які дадуть змогу 
розв’язати гостру проблему 
водопостачання
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Ювілейна виставка, присвячена 150-річчю із дня народження Лесі Українки, вразила Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 
досі не відомими фактами з життя й творчості письменниці



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

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

Пазинича Артема Вячеславовича, 02 квітня 1978 
року народження, протягом місяця запрошуємо до 
Третьої дніпровської державної нотаріальної конто-
ри (м. Дніпро, вул. Робоча, 22а) щодо спадщини Па-
зинича Вячеслава Івановича, який помер 03 червня 
2020 року.

Втрачений судновий білет 
на судно моделі «Казанка 5М2», 

реєстраційний номер: «ДАП- 9514-К», 
власник судна Попович А. В., 

вважати недійсним.

Розшукуються спадкоємці Івлевої Парасковії Ва-
силівни, 1926 р.н., померлої 22 серпня 2020 року. 
Звертатися в місячний термін з дня опублікуван-
ня оголошення за адресою: 63202, Харківська обл., 
смт Нова Водолага, вул. Горького, 1-А, тел. (05740) 
45801, нотаріус Крючкова Л. А.

Втрачене свідоцтво про право 
на заняття адвокатською діяльністю, 

видане адвокату Романюку Степану Петровичу 
№ 3860/10 від 25.12.2008 року, 

вважати недійсним.

Повістка про виклик обвинуваченої в судове засідання
Обвинувачена Толмачова Лариса Миколаївна, 20.08.1966 року народження, у вчиненні злочинів, передба-

чених ч.ч. З, 4, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України, відповідно до вимог ст. 323 КПК України, викликається в 
судове засідання, яке відбудеться 17 березня 2021 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Ленінського районного 
суду м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. А. Кукоби, 37, для участі в судовому засіданні як обвинувачена.

Обвинувачена Толмачова Л. М. зареєстрована за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Соро-
чинська, 2, кв. 73.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена вважається повідомленою про дату, час та місце 

розгляду справи.
Суддя Н. І. Крючко

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» проводить аукціон з реалізації майна платника податків, що перебу-
ває в податковій заставі ГУ ДПС у Львівській області і знаходиться на балансі ВАТ «Елегал», код ЄДРПОУ 14308612, а саме:

Лот №63/21: Нежитлова будівля цеху №3, позиція 1, літера А-4, загальна площа 2431,0 кв.м. Стартова ціна — 612600,00 
грн з ПДВ.

Аукціон проводитиметься: 15.03.2021 року о 09:30 год в м. Львів, вул. Княгині Ольги, 114. Реєстрація учасників аук-
ціону — проводитиметься з 9:00 год. до 9:20 год. Місцезнаходження майна: Львівська область, Жовківський район,  
м. Рава Руська, вул. Соснова, 4.

Для участі в аукціоні необхідно: 
- сплатити на IBAN UA363808050000000026004624349 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, одержу-

вач — ТБ «МТПБ», код ЄДРПОУ 41690510, гарантійний внесок — 10% від стартової ціни лота, реєстраційний збір — 17 грн.
- подати заявку до ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», згідно з Правилами біржової торгівлі, за адресою:

м. Київ, пров. Виноградний 4, оф. 41. Прийняття заяв про участь в аукціоні закінчується за один робочий день до початку 
його проведення.

Додаткова інформація на сайті www.mtpbirzha.com.ua та за тел. (068)916-51-14.

Повістка про виклик обвинуваченого
Полтавський апеляційний суд при здійсненні судового провадження 

викликає обвинуваченого Порохню Євгена Олексійовича, 3 липня 1994 
року народження, (останнє відоме місце проживання якого є м. Полтава, 
вул. Зіньківська, 44) у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 
№ 42014170690000071 за ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 258-3 КК України, в судове 
засідання, призначене на 25 березня 2021 року об 11-00 год., яке відбу-
деться в приміщенні Полтавського апеляційного суду за адресою: м. Пол-
тава, вул. Соборності, 18.

Явка до Полтавського апеляційного суду обвинуваченого Порохні Єв-
гена Олексійовича, 3 липня 1994 року народження, є обов’язковою. У ра-
зі неявки Порохні Є. О. до суду, з моменту опублікування повістки про ви-
клик, останній вважається належним чином ознайомленим з її змістом, 
а кримінальне провадження буде проведено без участі обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Н. М. Харлан

Свідоцтво про право власності на квартиру 
за адресою: м. Київ, вул. М. Цвєтаєвої, 

буд. 16, кв. 179, видане Відділом 
приватизації державного житлофонду 

Ватутинської районної держадміністрації 
згідно наказу №11013 від 13.06.1994 р.  

та зареєстроване міським бюро техінвентариза-
ції у реєстраційній книзі за №2394 16.06.1994 
на ім’я Павлова Людмила Фадіївна та членів 

сім’ї Павлов Микола Тимофійович, 
Павлов Сергій Миколайович, Павлова Олена 

Миколаївна, вважати втраченим.

Приватний нотаріус Сумського районного нотаріаль-
ного округу Сумської області Хоменко О. В. повідомляє, 
що після смерті Хоменка Павла Івановича, 12 березня 
1975 року народження, постійним місцем проживанням 
та реєстрації якого було: село Нижня Сироватка, вули-
ця Гора, будинок 15 Сумського району Сумської облас-
ті, який помер 1 грудня 2019 року, на підставі рішення 
Сумського районного суду від 08.12.2020 року  справа 
за №587/179/20  була заведена спадкова справа.

Просимо  Хоменко Таісію Вікторівну, 27 квітня 1980 
року народження,  у строк до 23 березня 2021 року 
звернутися до нотаріуса за адресою: 40035, місто Су-
ми, проспект М. Лушпи, будинок 5, корпус 30, кв. 131, 
або за телефонами: (0542) 79-57-39, 068-517-33-04, 
099-422-73-04.

Державне агентство резерву України  
оголошує повторний аукціон з реалізації  

консервів рибних та м’ясних.
Аукціон відбудеться 10 березня 2021 року  

о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних  
за проведення аукціону: Шевченко Н. А.  

(044) 235-17-42, Білокур А. А. (044) 234-13-97.
Детальна інформація про умови 

проведення аукціону розміщена на офіційному 
вебсайті Держрезерву України — 

www.gosrezerv.gov.ua.

Оголошення про проведення конкурсу  
із добору кандидатів для обрання суддею 

Європейського суду з прав людини  
від України

Конкурсна комісія із добору кандидатів для обрання суддею Європейського 
суду з прав людини від України, утворена Указом Президента України від 19 лю-
того 2021 року № 63, оголошує про проведення конкурсу із добору кандидатів 
для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України. 

Порядок проведення конкурсу із добору кандидатів для обрання суддею Єв-
ропейського суду з прав людини від України,  а також вимоги до кандидатів для 
обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, визначено По-
ложенням про проведення конкурсу із добору кандидатів для обрання суддею 
Європейського суду з прав людини від України, затвердженим Указом Прези-
дента України від 19 лютого 2021 року № 63.

Кандидатом для обрання суддею Європейського суду з прав людини від 
України може бути громадянин України, який:

має високі моральні якості;
має вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра (або прирівняну до неї 

вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), здобуту в Україні, 
чи вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту в іноземній державі та 
визнану в Україні в установленому порядку;

має стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) у сфері права та/або стаж 
(досвід) наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, та/або досвід 
діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод не менше 
десяти років;

має ґрунтовні знання положень Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод, протоколів до неї та практики Європейського суду з прав 
людини;

вільно володіє однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або фран-
цузькою) та має знання другої офіційної мови Ради Європи (відповідно фран-
цузької або англійської) на рівні, достатньому для читання та розуміння профе-
сійного тексту юридичного змісту.

Не може бути кандидатом для обрання суддею Європейського суду з прав 
людини від України особа, яка:

на момент подання документів для участі у конкурсі досягла 65 років;
визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконан-

ню обов’язків судді;
має судимість, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому 

законом порядку (крім реабілітованої особи);
піддавалася протягом останнього року адміністративному стягненню за 

пов’язане з корупцією правопорушення.
Для участі у конкурсі особа, яка має намір взяти у ньому участь, подає до 

конкурсної комісії такі документи:
1) написану власноруч письмову заяву про участь у конкурсі;
2) автобіографію (з урахуванням форми модельної автобіографії (model 

curriculum vitae), визначеної додатком до Резолюції 1646 (2009) Парламентської 
Асамблеї Ради Європи https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.
asp?fileid=17704&lang=en );

3) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути обраним суддею 
Європейського суду з прав людини від України;

4) копію паспорта громадянина України;
5) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Украї-

ні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту в іноземній дер-
жаві, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні;

6) копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності) разом 
із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні;

7) копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері 
права, та/або досвід наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, та/
або досвід діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод;

8) написану власноруч письмову заяву про відсутність обставин, зазначених в 
абзацах дев’ятому – дванадцятому пункту 4 Положення про проведення конкур-
су із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини 
від України, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 2021 року  
№ 63;

9) письмову згоду на обробку персональних даних.
Особа, яка має намір взяти участь у конкурсі, також може подати до кон-

курсної комісії додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, 
професійного рівня, репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, 
наукові публікації, рекомендації тощо).

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 лютого 2021 р. № 136-р 
Київ

Про затвердження плану заходів  
з підготовки та відзначення 150-річчя  

з дня народження Лесі Українки
1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 150-річчя з дня наро-

дження Лесі Українки, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним 

та Київській міській державним адміністраціям забезпечити виконання плану 
заходів, затвердженого цим розпорядженням, з урахуванням вимог законодав-
ства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок і в межах видатків держав-
ного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших, не заборонених законо-
давством джерел фінансування.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 24 лютого 2021 р. № 136-р

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з підготовки та відзначення 150-річчя  

з дня народження Лесі Українки
1. Провести:
у Житомирській та Волинській областях, м. Києві та в інших населених пунк-

тах за участю керівництва держави, народних депутатів України, представни-
ків центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого само-
врядування, громадськості та науковців урочистості, присвячені відзначенню 
150-річчя з дня народження Лесі Українки.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Лютий 2021 року;

у м. Києві урочистий мистецький  захід, присвячений 150-річчю з дня наро-
дження Лесі Українки.

МКІП, Київська міська держадміністрація.
Лютий 2021 року;

у закладах освіти та наукових установах науково-практичні та/або тематичні 
конференції, літературно-мистецькі вечори, наукові та літературні читання, за-
сідання за круглим столом та семінари, тематичні експозиції та виставки, лекції, 
виставки малюнків, перегляди кінофільмів, бесіди, мистецькі конкурси, святко-
ві концертні програми, присвячені творчості Лесі Українки.

Обласні та Київська міська держадміністрації, МОН, 
заклади освіти (за згодою), Національна академія наук  
(за згодою).
Протягом 2021 року;

конкурс літературних, дослідницьких та мультимедійних учнівських проек-
тів, присвячених 150-річчю з дня народження Лесі Українки.

МОН, Національний центр «Мала академія наук 
України» (за згодою), заклади освіти (за згодою).
Протягом 2021 року;

у м. Новограді-Волинському Житомирської області захід «Міжнародне свя-
то літератури і мистецтв «Лесині джерела».

Житомирська обласна держадміністрація, МКІП.
Серпень 2021 року;

у закладах культури тематичні культурно-мистецькі та культурно-освітні за-
ходи, літературні та мистецькі конкурси, дискусії, конференції, засідання за 
круглим столом, наукові читання для відвідувачів різних вікових категорій, бе-
сіди, лекції, тематичні заняття, літературно-мистецькі виставки, науково-прак-
тичні конференції.

МКІП, Національна академія наук (за згодою), 
Український інститут національної пам’яті, обласні 
та Київська міська держадміністрації.
Протягом 2021 року;

у Волинській області (м. Луцьк, м. Ковель, с. Колодяжне) IX Міжнародний 
фестиваль українського фольклору «Берегиня», присвячений великій поетесі і 
збирачу автентичного волинського фольклору Лесі Українці;

у м. Луцьку заключний етап XXV Всеукраїнського конкурсу професійних чит-
ців імені Лесі Українки «Лесина осінь».

Волинська обласна держадміністрація.
Протягом 2021 року;

2. Забезпечити:
підготовку та видання повного академічного зібрання творів Лесі Українки 

в 14 томах.
МКІП, державна установа «Український інститут 
книги» (за згодою), Волинський національний 
університет імені Лесі Українки (за згодою), 
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної 
академії наук (за згодою).
Протягом 2021 року;

проведення реставраційно-ремонтних робіт пам’ятки культурної спадщини 
«Садиба поетеси і громадської діячки Лесі Українки» у с. Колодяжне Ковель-
ського району Волинської області.

Волинська обласна держадміністрація.
Протягом 2021 року;

здійснення реконструкції Літературно-меморіального музею Лесі Українки 
(м. Новоград-Волинський).

Житомирська обласна держадміністрація.
Протягом 2021 року;

створення інформаційного порталу, присвяченого життю та діяльності Ле-
сі Українки.

Національний центр «Мала академія наук України» 
(за згодою), МОН.
Протягом 2021 року;

проведення закордонними дипломатичними установами України заходів із 
відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки у країнах, пов’язаних із 
життям і діяльністю видатної української поетеси, із залученням представників 
закордонного українства.

МЗС, державна установа «Український інститут» 
(за згодою).
I півріччя 2021 року;

організацію заходів та проектів культурної дипломатії за кордоном та на 
майданчиках міжнародних організацій.

МЗС, державна установа «Український інститут» 
(за згодою).
Протягом 2021 року;

проведення  тематичної сесії, присвяченої життєвому  і  творчому  шляхові  
Лесі Українки, у  рамках реалізації творчого конкурсу (пітчингу) кінопроектів, 
на виробництво (створення) яких надається державна підтримка.

Держкіно.
Протягом 2021 року;

підтримку проектів щодо видання творів Лесі Українки та про Лесю Україн-
ку, переважно інноваційних форматів (комікси, графічні романи, інтерактив-
ні видання тощо);

підтримку проектів щодо здійснення перекладу, видання творів Лесі Україн-
ки, дослідження творів Лесі Українки іноземними мовами.

Державна установа «Український інститут книги» 
(за згодою), МКІП.
Протягом 2021 року;

сприяння висвітленню заходів, присвячених відзначенню 150-річчя з дня на-
родження Лесі Українки.

Держкомтелерадіо, АТ «НСТУ» (за згодою).
Протягом 2021 року;

сприяння трансляції радіоспектаклів та показу фільмів за творами Лесі Укра-
їнки (дубльованих, озвучених або субтитрованих мовами національних мен-
шин).

Держкомтелерадіо, АТ «НСТУ» (за згодою), Держкіно.
Протягом 2021 року;

сприяння проведенню тематичних теле- і радіопередач, присвячених життю 
і діяльності Лесі Українки.

Держкомтелерадіо, АТ «НСТУ» (за згодою), МКІП.
Протягом 2021 року;

виготовлення та введення в обіг ювілейної монети, присвяченої 150-річчю з 
дня народження Лесі Українки.

Національний банк (за згодою).
Протягом 2021 року;

випуск художнього поштового блоку, присвяченого 150-річчю з дня наро-
дження Лесі Українки.

Мінінфраструктури, АТ «Укрпошта» (за згодою).
Протягом 2021 року;

показ вистав у театрах України за творами Лесі Українки.
МКІП, обласні та Київська міська держадміністрації.
Протягом 2021 року;
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Кусюк Сергій Миколайович, 01.12.1966 

р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам 
необхідно з’явитися 04 березня 2021 року о 14 год. 00 хв. до 
слідчого першого відділу Управління з розслідування злочи-
нів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 
роках, Державного бюро розслідувань Сидоренка Дмитра 
Олександровича за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 
18, кабінет № 523 на підставі ст. 297-5 КПК України для участі 
як підозрюваного у проведенні слідчих та процесуальних дій, 
пов’язаних з наданням дозволу на здійснення спеціального 
досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42017000000002014 від 23.06.2017 за ознаками кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340,  
ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції 
Закону від 07.04.2011), ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12  
ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2  
ст. 115 КК України (в редакції Закону від 05.11.2009), ч. 3 
ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України (в редакції Закону 
від 05.11.2009), ч. 3 ст. 28, ч 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1). затримання, тримання під вартою або відбування по-

карання;
2). обмеження свободи пересування внаслідок дії закону 

або судового рішення;
3). обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 

стихійні лиха або інші подібні обставини);
4). відсутність особи у місці проживання протягом трива-

лого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5). тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 

здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад; 

6). смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7). несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8). інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 

з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпі-

лий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, 
щодо якої здійснюється провадження який був у встановле-
ному КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або озна-
йомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без по-
важних причин або не повідомив про причини свого непри-
буття, 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 стат-
ті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути за-
стосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть
відповідальність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи су-
довий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без 
поважної причини більше як два рази) підозрюваним, обви-
нуваченим, який перебуває поза межами України, є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Лебедєв Павло Валентинович, 12.07.1962 

р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК Украї-
ни Вам необхідно з’явитися 03 березня 2021 року о 10 год. 
00 хв. за адресою: кабінет № 523, вул. Борисоглібська, 18,  
м. Київ, до слідчого першого відділу Управління з розсліду-
вання злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 
2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань Сидоренка 
Дмитра Олександровича для участі як підозрюваного у про-
веденні слідчих та процесуальних дій, пов’язаних з наданням 
дозволу на здійснення спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні № 42017000000002014 
від 23.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340 КК України; ч. 3 ст. 28,  
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2  
ст. 121 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2  
ст. 115 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування по-

карання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону

або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 

стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом трива-

лого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони

здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють

з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпі-

лий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, 
щодо якої здійснюється провадження який був у встановле-
ному КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або озна-
йомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без по-
важних причин або не повідомив про причини свого непри-
буття, 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 стат-
ті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути за-
стосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть
відповідальність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи су-
довий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без 
поважної причини більше як два рази) підозрюваним, обви-
нуваченим, який перебуває поза межами України, є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Мазан Валерій Борисович, 03.09.1964 р.н., 

відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необ-
хідно з’явитися 05 березня 2021 року о 14 год. 00 хв. до слід-
чого першого відділу Управління з розслідування злочинів, 
вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 ро-
ках, Державного бюро розслідувань Сидоренка Дмитра 
Олександровича за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 
18, кабінет № 523 на підставі ст. 297-5 КПК України для участі 
як підозрюваного у проведенні слідчих та процесуальних дій, 
пов’язаних з наданням дозволу на здійснення спеціального 
досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42017000000002014 від 23.06.2017 за ознаками кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340,  
ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції 
Закону від 07.04.2011), ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12  
ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2  
ст. 115 КК України (в редакції Закону від 05.11.2009), ч. 3 
ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України (в редакції Закону 
від 05.11.2009), ч. 3 ст. 28, ч 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1). затримання, тримання під вартою або відбування по-

карання;
2). обмеження свободи пересування внаслідок дії закону 

або судового рішення;
3). обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 

стихійні лиха або інші подібні обставини);
4). відсутність особи у місці проживання протягом трива-

лого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5). тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 

здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад; 

6). смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7). несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8). інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 

з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпі-

лий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, 
щодо якої здійснюється провадження який був у встановле-
ному КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або озна-
йомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без по-
важних причин або не повідомив про причини свого непри-
буття, 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 стат-
ті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути за-
стосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть
відповідальність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи су-
довий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без 
поважної причини більше як два рази) підозрюваним, обви-
нуваченим, який перебуває поза межами України, є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Ратушняк Віктор Іванович, 16.10.1959 р.н., 

відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необ-
хідно з’явитися 03 березня 2021 року о 14 год. 00 хв. за адре-
сою: кабінет № 523, вул. Борисоглібська, 18, м. Київ, до слід-
чого першого відділу Управління з розслідування злочинів, 
вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 ро-
ках, Державного бюро розслідувань Сидоренка Дмитра 
Олександровича для участі як підозрюваного у проведен-
ні слідчих та процесуальних дій, пов’язаних з наданням до-
зволу на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 42017000000002014 від 
23.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3  
ст. 365 КК України (в редакції Закону від 07.04.2011), ч. 3  
ст. 28, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3  
ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (в редак-
ції Закону від 05.11.2009), ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 
КК України (в редакції Закону від 05.11.2009), ч. 3 ст. 28, ч. 3 
ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1). затримання, тримання під вартою або відбування по-

карання;
2). обмеження свободи пересування внаслідок дії закону 

або судового рішення;
3). обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 

стихійні лиха або інші подібні обставини);
4). відсутність особи у місці проживання протягом трива-

лого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5). тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 

здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад; 

6). смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7). несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8). інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 

з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпі-

лий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, 
щодо якої здійснюється провадження який був у встановле-
ному КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або озна-
йомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без по-
важних причин або не повідомив про причини свого непри-
буття, 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 стат-
ті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути за-
стосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть
відповідальність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи су-
довий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без 
поважної причини більше як два рази) підозрюваним, обви-
нуваченим, який перебуває поза межами України, є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Тоцький Володимир Володимирович, 

19.10.1954 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 
КПК України Вам необхідно з’явитися 02 березня 2021 ро-
ку о 14 год. 00 хв. до слідчого першого відділу Управління з 
розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими про-
тестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань  
Сидоренка Дмитра Олександровича за адресою: м. Київ, вул. 
Борисоглібська, 18, кабінет № 523 на підставі ст. 297-5 КПК 
України для участі як підозрюваного у проведенні слідчих та 
процесуальних дій, пов’язаних з наданням дозволу на здій-
снення спеціального досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні № 42017000000002014 від 23.06.2017 за 
ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 
ст. 28, ст. 340 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 
КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України; ч. 3  
ст. 27, ч. 3 ст. 28, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування по-

карання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону

або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 

стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом трива-

лого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони

здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 

з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпі-

лий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, 
щодо якої здійснюється провадження який був у встановле-
ному КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або озна-
йомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без по-
важних причин або не повідомив про причини свого непри-
буття, 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 стат-
ті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути за-
стосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть
відповідальність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи су-
довий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без 
поважної причини більше як два рази) підозрюваним, обви-
нуваченим, який перебуває поза межами України, є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Федчук Петро Миколайович, 31.10.1968 

р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам 
необхідно з’явитися 02 березня 2021 року об 11 год. 00 хв. 
до слідчого першого відділу Управління з розслідування зло-
чинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-
2014 роках, Державного бюро розслідувань Сидоренка Дми-
тра Олександровича за адресою: м. Київ, вул. Борисогліб-
ська, 18, кабінет № 523 на підставі ст. 297-5 КПК України для 
участі як підозрюваного у проведенні слідчих та процесуаль-
них дій, пов’язаних з наданням дозволу на здійснення спе-
ціального досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 42017000000002014 від 23.06.2017 за ознака-
ми кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, 
ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК України (в ре-
дакції Закону від 07.04.2011), ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 
12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 
ч. 2 ст. 115 КК України (в редакції Закону від 05.11.2009),  
ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України (в редакції За-
кону від 05.11.2009), ч. 3 ст. 28, ч 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК 
України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1). затримання, тримання під вартою або відбування по-

карання;
2). обмеження свободи пересування внаслідок дії закону 

або судового рішення;
3). обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 

стихійні лиха або інші подібні обставини);
4). відсутність особи у місці проживання протягом трива-

лого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5). тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 

здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад; 

6). смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7). несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8). інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 

з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпі-

лий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, 
щодо якої здійснюється провадження який був у встановле-
ному КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або озна-
йомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без по-
важних причин або не повідомив про причини свого непри-
буття, 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 стат-
ті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути за-
стосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть
відповідальність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи су-
довий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без 
поважної причини більше як два рази) підозрюваним, обви-
нуваченим, який перебуває поза межами України, є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Шуляк Станіслав Миколайович, 09.08.1962 

р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК Украї-
ни Вам необхідно з’явитися 04 березня 2021 року о 10 год. 
00 хв. за адресою: кабінет № 523, вул. Борисоглібська, 18,  
м. Київ, до слідчого першого відділу Управління з розсліду-
вання злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 
2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань Сидоренка 
Дмитра Олександровича для участі як підозрюваного у про-
веденні слідчих та процесуальних дій, пов’язаних з наданням 
дозволу на здійснення спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні № 42017000000002014 
від 23.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 
ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2  
ст. 121 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2  
ст. 115 КК України; ч. 1 ст. 408 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування по-

карання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону

або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 

стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом трива-

лого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони

здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють

з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпі-

лий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, 
щодо якої здійснюється провадження який був у встановле-
ному КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або озна-
йомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без по-
важних причин або не повідомив про причини свого непри-
буття, 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 стат-
ті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути за-
стосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть
відповідальність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи су-
довий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без 
поважної причини більше як два рази) підозрюваним, обви-
нуваченим, який перебуває поза межами України, є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Якименко Олександр Григорович, 

22.12.1964 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 
КПК України Вам необхідно з’явитися 05 березня 2021 ро-
ку о 10 год. 00 хв. до слідчого першого відділу Управління з 
розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими про-
тестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань  
Сидоренка Дмитра Олександровича за адресою: м. Київ, вул. 
Борисоглібська, 18, кабінет № 523 на підставі ст. 297-5 КПК 
України для участі як підозрюваного у проведенні слідчих та 
процесуальних дій, пов’язаних з наданням дозволу на здій-
снення спеціального досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні № 42017000000002014 від 23.06.2017 за 
ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 
ст. 28, ст. 340 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 
КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України;  
ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України;  
ч. 1 ст. 408 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування по-

карання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону

або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 

стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом трива-

лого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони

здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють

з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпі-

лий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, 
щодо якої здійснюється провадження який був у встановле-
ному КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або озна-
йомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без по-
важних причин або не повідомив про причини свого непри-
буття, 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 стат-
ті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути за-
стосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть
відповідальність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи су-
довий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без 
поважної причини більше як два рази) підозрюваним, обви-
нуваченим, який перебуває поза межами України, є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 0  +5 Черкаська +2  -3 0  +5
Житомирська +2  -3 0  +5 Кіровоградська +2  -3 0  +5
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Львівська +2  -3 +1  +6 Херсонська 0  +5 +2  +7
Івано-Франківська +2  -3 0  +5 Запорізька -2  +3 0  +5
Волинська +2  -3 +1  +6 Харківська +2  -3 0  +5
Хмельницька +2  -3 0  +5 Донецька +2  -3 0  +5
Чернівецька +2  -3 0  +5 Луганська +2  -3 0  +5
Тернопільська +2  -3 0  +5 Крим 0  +5 +2  +7
Вінницька +2  -3 0  +5 Київ -1  +1 +2  +4

Укргiдрометцентр

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Усупереч лагідним про-
гнозам метеослужб, 

останній місяць зими повною 
мірою виявив лютий норов. 
Крижані шторми і торна-
до накрили штати Орегон, 
Техас і Північну Кароліну у 
США. Бельгію, Францію та 
Чехію затопили наймасш-
табніші за останні 30 років  
повені. У Туреччині провін-
цією Ізмір пронісся нищів-
ний ураган. У Гватемалі по-
чалося виверження вулкана 
Пахая. На узбережжі Тай-
ваню трапився землетрус 
5,4 бала. Європу й Україну 
завалило снігом. До всього 
людство потерпає від панде-
мії коронавірусної хвороби, 
яку спричиняють дедалі но-
ві штами вірусу. 

А на порозі весна! Ожи-
ває природа. Мимоволі в ду-
ші народжується сподіван-
ня, що день наступний буде 
кращим, ніж минулий. На-
ші прадіди з перших днів бе-
резня вбачали у природних 
прикметах прогнози на май-
бутнє. «Бог Ярило бере зиму 
на вила», — казали вони і ро-
били висновки: «Першобе-
резневе сонце дає сили без-
печно виносити дитину, ві-
щує щасливе материнство». 
3 березня господині пекли 
пироги-вівсяники. Господа-
рі з цими наїдками в торби-
ні виходили в поле огляда-
ти свої угіддя. Слухали, чи 
не заспіває, бува, пташка-
вівсянка. Цього дня її свя-
то, а перша пісня віщує на-
ближення тепла. «Заспівала 
вівсянка, берися за роботу 
зранку. Зійшов сніжок — бе-
рися за плужок», — ствер-
джує народна мудрість.

У день Святого Казими-
ра (4) дівчата й діти виходи-
ли на сонячний пагорб за се-
лом із короваєм  на рушни-
ку та обрядовими піснями-
веснянками зустрічати вес-
ну. Потім коровай ділили 
між учасниками дійства, а 
крихти розминали у жмень-
ках і розсівали «на майбут-
ній урожай хліба — пшени-
ці, усякої пашниці». 

Березень — пора актив-
ної підготовки до весняно-
польових робіт, тому і свят 
релігійних небагато. Лише 
кілька неперехідних (мають 
постійні дати), пов’язаних із 
народними прикметами. На-
приклад, із свята Віднай-

дення голови Іоанна Пред-
течі (9) починається приліт 
птахів з вирію. Першими ще 
на подекуди засніжених по-
лях з’являються жайворон-
ки. Незабаром на місця ста-
рих гніздувань повертають-
ся гамірливі граки. За ними 
— журавлі та лелеки. О цій 
порі у лісопарках уже мож-
на почути жвавий перестук 
дятлів.

Якщо журавлі та лелеки 
летять  високо над землею, 
їх супроводжують атмос-
ферні потоки тепла. Це озна-
ка, що весна буде теплою, а 
літо — врожайним. 

За старим стилем (юлі-
анським календарем) свято 
Євдокії припадало на 1 бе-
резня. До ХV століття укра-
їнці цього дня відзначали но-
вий рік. Провісником вес-
ни вважали приліт ласті-
вок. Цих щебетух, сезонних 
квартирантів, господарі вва-

жають божими охоронця-
ми своїх осель. Зруйнувати 
ластівчине гніздечко — ве-
ликий гріх. Під стріхою мо-
єї сільської хати сімейство 
ластівок жило багато років. 
Пам’ятаю матусину пора-
ду: «Коли побачиш першу 
ластівочку, набери жменьку 
землі і кинь їй услід зі слова-
ми: на тобі, ластівонько, на 
гніздечко!» 

Нині  на  Євдокії (6)  ста-
рі люди беруть до уваги такі 
прикмети: якщо ластівки лі-
тають високо —  до похоло-
дання, негоди; якщо низень-
ко над землею —  до трива-
лого тепла, можна почина-
ти сіяти овес. «Якщо на Яв-
дохи кури води нап’ються, 
то на Юрія (6 травня) вівці 
напасуться», — стверджує 
прислів’я. Цього дня госпо-
дині висівають на розсаду 
капусту. Можна обрізувати 
садові дерева.

На свято Сорока Святих, 
або Сороки (22), — друга зу-
стріч весни, астрономічний 
день її початку. Існує дав-
нє повір’я, що сорока має 
покласти цього дня на своє 
гніздо сорок гілочок. У гос-
подарстві не варто братися 
за роботу, щоб не розгніви-
ти Святих. 

Якщо цього дня активно 
тане сніг, улітку луки вкри-
ються багатим різнотрав’ям, 
сіножаті будуть щедрими. 
Якщо день видасться хо-
лодним, у травні ще можуть 
траплятися нічні примороз-
ки, а влітку опадів буде мен-
ше від норми. 

Сонце підбивається деда-
лі вище — повертає на вес-
ну, зустрічаймо свято Те-
плого Олекси (30). Синопти-
ки прогнозують, що остан-
ня декада березня буде со-
нячною з відчутним поте-
плінням. Олексій Бокогрій 
зведе останні ознаки зи-
ми нанівець. Скресає крига 
на водоймах, клени, осоко-
ри, верби, ліщина вкрива-
ються яскравими брунька-
ми, котиками, сережками. 
Граки, горобчики, голуби 
чубляться, цвірінчать, вур-
кочуть, відвойовуючи собі 
найзручніші місця на дере-
вах, у шпаківнях, під стрі-
хами. У небі дзвенять тре-
лі жайворонків, курличуть 
журавлі, линуть трубні пе-
регуки лебедів, гусей. Апо-
феозом цієї різноголосої 
ораторії на честь приходу 
весни лунають радісні за-
клики синиць: «Покинь са-
ни, бери віз!» 

А народні синоптики зано-
тують до  архівів своїх спо-
стережень прикмети  про 
день Теплого Олекси. Як-
що сонячний — весна буде 
ранньою, теплою, а літо вро-
жайним. До речі, оскільки 
цьогорічна зима була  воло-
гою, сніжною, слід очікувати 
на щедрий урожай озимих 
культур. Пасічники прогно-
зують майбутнє за такими 
прикметами: якщо на Те-
плого Олекси крилаті тру-
дівниці здійснять перший 
обліт,  можна сподіватися на 
добре поповнення роїв і ще-
дрий медозбір. 

Багато випробувань пере-
жили ми протягом цієї зи-
ми. Дочекалися весни. Мо-
же, ця чарівна пора принесе 
нам очікувані зміни на кра-
ще. Весна іде, красу несе, і 
тій красі радіє все!

Ефективність 
вакцини Pfizer 
оцінили ізраїльські та 
американські фахівці

Орест ГОРЯНСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

ВАКЦИНАЦІЯ. З 20 грудня 2020 року в Ізраїлі проводилася ма-
сова вакцинація від коронавірусу. Україна, на жаль, за цим по-
казником відстала на два місяці. Для щеплень застосовувалася 
американо-німецька вакцина спільної розробки компаній Pfizer і 
BioNTech.

Група ізраїльських та американських лікарів опублікувала свої 
дані щодо ефективності цієї вакцини. Про це повідомляють іно-
земні ЗМІ.

За результатами аналізу вакцинації в Ізраїлі лікарі вважають, 
що ефективність вакцини Pfizer становить 94% після застосуван-
ня двох доз і 57% — при застосуванні однієї дози препарату. При 
цьому наголошується, що ефективність вакцини для запобігання 
тяжкого перебігу COVID-19 оцінюється в 92% випадків після двох 
доз і в 62% після однієї.

До групи спостереження і в контрольну групу дослідження вак-
цини входило приблизно по 596 тисяч осіб. Дослідники не повідо-
мляють про можливі побічні ефекти від вакцинації.

Нагадаємо, що в Україні зареєстрували ще одну вакцину від 
коронавірусної інфекції. Про це повідомив заступник голови МОЗ 
країни, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Йдеться про препарат американської компанії Pfizer. Віктор 
Ляшко зазначив, що реєстрація відбулася 22 лютого.

НАШ КАЛЕНДАР

1 березня  —   День «Нуль дискримінації»
3 березня —   Всесвітній день дикої природи
8 березня  —   Міжнародний жіночий день
8—13 березня —   Сирний тиждень. Масляна
9 березня  —    1814 року народився Тарас Шевченко
10 березня  —    160 років із дня смерті Тараса Шевчен-

ка (1814—1861), українського поета, 
прозаїка, художника, мислителя

13 березня  —   День землевпорядника
14 березня  —   День українського добровольця
15 березня  —   Початок Великого посту
18 березня  —    День працівника податкової та митної 

служби України
20 березня  —   Міжнародний день щастя
21 березня  —    День працівників житлово-комунально-

го господарства і побутового обслуго-
вування населення;  Міжнародний день 
боротьби за ліквідацію расової дискри-
мінації; Всесвітній день людей із син-
дромом Дауна; Міжнародний день лі-
су; Всесвітній день поезії; Міжнародний 
день Навруз

21—27 березня —    Тиждень солідарності з народами, які 
борються проти расизму та расової 
дискримінації

22 березня  —   Всесвітній день водних ресурсів
23 березня  —   Всесвітній метеорологічний день
24 березня  —    Всеукраїнський день боротьби із захво-

рюванням на туберкульоз; Міжнарод-
ний день права на встановлення істини 
щодо грубих порушень прав людини та 
гідності жертв

25 березня  —    День Служби безпеки України; Між-
народний день солідарності зі співро-
бітниками, яких утримують під вартою 
чи зникли безвісти; Міжнародний день 
пам’яті жертв рабства і трансатлантич-
ної работоргівлі

26 березня  —   День Національної гвардії України
30 березня  —   Теплого Олекси

Зійшов сніжок — берися  
за плужок

ТРАДИЦІЇ. На Євдокії 
мами випікають 
печиво у вигляді 
жайворонків, з яким 
діти виходять у двір 
закликати весну
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