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Міністр освіти і науки про те, що дистанційку  
або змішаний формат матимуть лише школи,  
які перебуватимуть не в «зеленій» карантинній зоні

Влада дослухається  
до виробників 

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК. Мінекономіки системно захищає ін-
тереси вітчизняних виробників на внутрішньому і зовнішньому 
ринках, запевнив заступник міністра економіки Сергій Теленик 
представників компаній та асоціацій понад чотирьох десятків га-
лузей вітчизняної промисловості.

«Україна потребує розвитку та інновацій. Мінекономіки завжди 
на боці виробників, які інвестують у виробництво продукції з висо-
кою доданою вартістю. Ми підтримуємо розвиток бізнесу і ство-
рення нових робочих місць. На цьому шляху діятимемо узгодже-
но із ключовими інститутами, які представляють інтереси високо-
технологічних галузей», — зауважив посадовець під час зустрічі.

Він наголосив на важливості співпраці між державними органа-
ми та бізнесом. «Ми готові до регулярного діалогу з вітчизняними 
асоціаціями виробників для вирішення поточних питань і оператив-
ного реагування на виклики. Разом ми спроможні досягати окрес-
лених результатів», — цитує слова Сергія Теленика відділ зв’язків з 
громадськістю та засобами масової інформації Мінекономіки.

СЕРГІЙ ШКАРЛЕТ:

ЦИФРА ДНЯ

57,6 млрд грн
видали уповноважені банки від початку 

програми «Доступні кредити  
5 — 7 — 9 %». Здійснено 21 888 

операцій кредитування  

«Припускаємо три сценарії 
початку навчального року. 
Коли буде тільки «зелений» 

режим у всій країні, — це 
звичайне повноформатне 

навчання без змін в 
освітньому процесі».

Виростити мало, 
треба перевезти
АКТУАЛЬНА ТЕМА. Очікуваний великий урожай зернових 
може загострити наявні проблеми транспортної 
інфраструктури України
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«Урядовий кур’єр» дізнався, 
як організовано іспити для 
охочих отримати сертифікат про 
володіння державною мовою у 
Харківській та Черкаській областях

МОВНЕ ПИТАННЯ

За перше півріччя 
2021 року ціни 
на нову житлову 
нерухомість зросли 
до 13%
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ЦИТАТА ДНЯ

Вітчизняні потяги мають майбутнє 
ЧЕРГОВЕ ВІДРОДЖЕННЯ. Упер-

ше за 20 років держава замовила со-
тню нових пасажирських вагонів Крю-
ківському вагонобудівному заводу. «Це 
підприємство — один з гігантів галузі, 
який було успішно приватизовано та 
збережено всупереч усім викликам. Та-
ке виробництво здатне жити й розвива-
тися лише за умов сталого попиту і хоч 
би середньострокового планування. 
Ми взяли на себе зобов’язання запро-
вадити трирічне планування держав-

ного замовлення для оновлення пар-
ку вагонів та локомотивів», — написав 
на своїй сторінці у фейсбуці міністр інф-
раструктури Олександр Кубраков після 
відвідан ня заводу. 

Серед нових форматів — капсульні 
вагони, які завойовують світ. Вони в ра-
зи комфортніші за плацкарт чи класич-
не купе. І Україна має шанс бути серед 
тих, хто випробує цей формат. 

Влада змінює правила гри на ринку 
і стимулює попит бізнесу. Днями мініс-

терство отримало повноваження, які 
дадуть змогу країні позбутися метало-
брухту на залізниці й запустити новий 
виробничий цикл тисяч вантажних ва-
гонів.

«На прикладі урядових рішень що-
до прямих закупівель електроенер-
гії Укрзалізницею та підвищення тари-
фів для вантажних перевезень наша  
команда показала, що може діяти 
швидко та ефективно», — переконує 
урядовець. 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Святошинський районний суд міста Києва викликає у 
якості обвинуваченої Градову Ольгу Григорівну для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000002707 відносно Градової Ольги Григорівни, 
обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання від-
будеться 25.08.2021 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Якуба Коласа, 27-А (зал. № 61).

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження. 

Суддя С.І. Дячук 

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості 
обвинуваченого Нахлупіна Віталія Германовича, 19.04.1966 ро-
ку народження, для розгляду кримінального провадження, вне-
сеного 22.08.2016 р. до ЄРДР за № 42016010000000184 віднос-
но Нахлупіна Віталія Германовича, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідо-
мляє, що підготовче судове засідання відбудеться 25.08.2021 р. 
о 16:00 год. в приміщенні Святошинського районного суду міс-
та Києва за адресою: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження. 

Суддя Ясельський А.М.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва пе-
ребуває кримінальне провадження № 1-кп/761/185/2021 віднос-
но Захожого Д.П. за ч. 5 ст. 368 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що су-
довий розгляд по вищевказаному кримінальному провадженню 
відбудеться 26 серпня 2021 року о 13:00 в приміщенні Шевчен-
ківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31 А, каб. 611.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження. 

Суддя А.В. Кваша

Втрачений  

судновий білет  

на човен 

LUND з бортовим  

номером  

ЗАП-0926-К  

виданий на ім’я  

Немзер  

Андрій Михайлович, 

вважати недійсним.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинува-
ченого КАШИРІНА АЛЛІКА ВІКТОРОВИЧА  (к/п № 42015020420000194), 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, 
ч. 1 ст. 408 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання 
відбудеться 31 серпня 2021 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Ко-
ласа, 27-а , каб. 702.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя  Л.Г. Косик 

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинува-
ченого Мерзлова Олександра Геннадійовича для розгляду кримінального 
провадження, внесеного до ЄРДР 11.04.2016 за № 42016020420000081 
відносно Мерзлова Олександра Геннадійовича , обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111; ч. 1 ст. 408 КК України, та по-
відомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 27.08.2021 року о 
10 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, каб. 401-402.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Суддя В.О. Жмудь

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Хожаінову Оксану 
Василівну, 24.10.1976 року народження, як обвинувачену в судове за-
сідання по кримінальному провадженню № 420 160 000 00002780, вне-
сеного до ЄРДР 07.10.2016 року за обвинуваченням Хожаінової Окса-
ни Василівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, яке призначено на 08 год. 30 хв. 27 серпня 
2021 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваче-
ної Хожаінової Оксани Василівни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст.111 КК України. 

Суддя О.В. Мєлєшак

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Лісо-
вської Валентини Володимирівни, 27.12.1949 року, об-
винуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання ви-
кликається Лісовська Валентина Володимирівна, 
27.12.1949 року народження, обвинувачена у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, яке відбудеться 31 серпня 2021 року о 
10.00 год. в приміщенні Солом’янського районного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 
25, каб. 26, під головуванням судді Педенко A.M.

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

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинува-
чену Пєтухову Надію Семенівну, що обвинувачується у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у під-
готовче судове засідання яке відбудеться о 09:15 годині 
25.08.2021 року, в приміщенні Оболонського районного су-
ду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 
кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинувачено-
го, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття об-
винуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку-
рора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого 
— статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільно-
го відповідача та їх представників — статтею 326 КПК Укра-
їни, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 
327 КПК України. 

Суддя Жежера О.В.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1680/2020 відносно Поповича Сергія Генна-
дійовича за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що підготовче судове засідання по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 26.08.2021 року 
об 11:00 в приміщенні Шевченківського районного су-
ду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31 А, каб. 610.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження. 

Суддя В.В. Бугіль

ДО УВАГИ:

БУЦКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
БУЦКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
БУЦКО ВІКТОР СЕМЕНОВИЧ
СІДЄЛЬНІКОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
Просимо Вас терміново до 10 жовтня 

2021 року особисто надати або надісла-
ти на поштову адресу СТОВ «ВІКТОРІЯ» 
(село Нещеретове, Білокуракинський р-н, 
Луганська обл., 92252) нотаріальні копії 
Ваших паспортів, копії Ваших ID-карток 
при наявності для подачі реєстратору 
структури власності компанії та докумен-
тів, які її підтверджують відповідно до ви-
мог чинного законодавства України.

Директор СТОВ «ВІКТОРІЯ» 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +13 +18 +21 +26 Черкаська +13 +18 +25 +30
Житомирська +11 +16 +20 +25 Кіровоградська +14 +19 +27 +32
Чернігівська +13 +18 +22 +27 Полтавська +14 +19 +27 +32
Сумська +13 +18 +25 +30 Дніпропетровська +14 +19 +28 +33
Закарпатська +10 +15 +18 +23 Одеська +15 +20 +25 +30
Рівненська +10 +15 +18 +23 Миколаївська +15 +20 +28 +33
Львівська +10 +15 +18 +23 Херсонська +15 +20 +28 +33
Івано-Франківська +10 +15 +18 +23 Запорізька +15 +20 +28 +33
Волинська +10 +15 +18 +23 Харківська +14 +19 +29 +34
Хмельницька +10 +15 +18 +23 Донецька +15 +20 +29 +34
Чернівецька +10 +15 +18 +23 Луганська +14 +19 +29 +34
Тернопільська +10 +15 +18 +23 Крим +16 +21 +25 +30
Вінницька +12 +17 +20 +25 Київ +16 +18 +22 +24

Укргiдрометцентр

ПОВІСТКА  
про виклик для повідомлення про підозру та проведення слідчих дій

Кузнецов Іван Михайлович, 08.12.1966 року народження, грома-
дянин України, зареєстроване місце проживання: Донецька область,  
м. Макіївка, вул. Леніна, буд. 123, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 
137 КПК України, Вам необхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 21.08.2021 
до кабінету № 13 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у  
м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях, до слідчого в ОВС слідчого відділу Сокола Володимира Ан-
дрійовича (номер телефону +380629525394) за адресою: Донецька 
область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд. 20, для пові-
домлення Вам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК 
України, а також 25.08.2021 з 09:00 до 18:00, 26.08.2021 з 09:00 до 
18:00 та 27.08.2021 з 09:00 до 12:00, для проведення за Вашою учас-
тю слідчих дій, у кримінальному провадженні № 42020050000000030, 
внесеному до ЄРДР 13.02.2020, в процесуальному статусі підозрю-
ваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, 
передбачених ст. 138 КПК України, настає відповідальність, передба-
чена ст. 139 КПК України.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/1305/2019, 
справа №761/41270/2019 за обвинуваченням Жириновського 
Володимира Вольфовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 3 ст.27, ч. 3 ст.258-5 КК України, 
Дєгтярьова Михайла Володимировича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.258-5 КК Украї-
ни, Діденка Олексія Миколайовича, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.258-5 КК України, 
згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 12014000000000291.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що су-
дове засідання по вищевказаному кримінальному проваджен-
ню відбудеться: 26.08.2021 о 13 год. 30 хв. у приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057,  
м. Київ, вул. Дегтярівська 31 А, каб. № 510.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження. 

Суддя Т.В. Овсеп’ян 

Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комі-
тету України повідомляє про розміщення на офіційному веб-сайті https://
eastmtv.amcu.gov.ua вимог 

від 07.06.2021 № 70-02/2-4728 до ФОП КРАВЧУК О.Ю. (РНОКПП — 
2565220547); 

від 18.05.2021 № 70-02/1-4191 до ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ — 
42294587); 

від 18.05.2021 № 70-02/1-4189 до ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ — 
41756293); 

від 02.06.2021 № 70-02/4-4580 до ФОП КАЛАШНІКОВА С.А. (РНОКПП — 
3074612790); 

від 02.06.2021 № 70-02/4-4581 до ФОП КУМЕДИ Р.П. (РНОКПП — 
2993215045); 

від 04.09.2020 № 70-02/П-5472 до ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» (код 
ЄДРПОУ — 34825407);  

рішень від 06.05.2021 № 70/32-р/к щодо ФОП БАБІЧА В.Г. (РНОКПП — 
2377100353); 

від 06.05.2021 № 70/30-р/к щодо ТОВ «УКРПРОМВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 
— 35560041); 

від 29.04.2021 № 70/29-р/к щодо ФОП ЗУБАР Л.В. (РНОКПП — 2432400943); 
витягів з рішень від 29.04.2021 № 70/27-р/к щодо ТОВ «ПРОМСТРОЙЛС» 

(код ЄДРПОУ — 42464996); від 29.04.2021 № 70/28-р/к щодо ТОВ «ПРОМ-
СТРОЙЛС» (код ЄДРПОУ — 42464996) та ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» (код ЄДРПОУ 
— 40400883); від 22.06.2021 № 70/56-р/к щодо ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» (код ЄД-
РПОУ — 39714584) та ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» (код ЄДРПОУ — 35711658).

П’ята Харківська міська державна нотаріальна контора  
(відокремлений підрозділ) узв’язку з відкриттям спадкової 
справи повідомляє про розшук усіх можливих спадкоємців 

ЛИМАР ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА, 
13 січня 1928 року народження, 

який помер 14 червня 1998 року.
Просимо зацікавлених осіб протягом одного місяця з момен-

ту випуску газети звернутися до нотаріальної контори за адре-
сою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого №26.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
11.08.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького 

районного нотаріального округу Луганської обл. Глаговською 
О.В. була заведена спадкова справа після смерті 

АБРАМОВА ПЕТРА ІВАНОВИЧА,  
05.03.1934 р.н., 

який помер 27.09.2020 р., для встановлення кола спадкоєм-
ців, які бажають прийняти спадщину, в тому числі, які були за-
реєстровані з померлим на день його смерті, та представни-
ків малолітніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоєм-
ців за заповітом,всіх спадкоємців прошу з’явитися до Глагов-
ської О.В. за адресою: Луганська обл, м. Сєвєродонецьк,вул. 
Менделєєва,31/1,інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ 
спадкоємцям, які прийняли спадщину подавши заяву нотаріусу.

Оголошення про виклик обвинуваченого при здійсненні  
судового засідання в порядку спеціального досудового  

провадження
Біловодський районний суд Луганської області відповідно до вимог ст. 

297-5, 323 КПК України викликає у підготовче судове засідання в порядку 
спеціального досудового провадження, яке відбудеться о 15 годині 30 хви-
лин 25 серпня 2021 року в приміщенні Біловодського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30 обвинуваченого Волкова Олександра Павловича, 15.10.1975 ро-
ку народження, зареєстрований за адресою: кв. Центральний, б. 1, кв. 52, 
м. Довжанськ, Луганська область, у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 
138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139,323 КПК 
України.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого при здійсненні
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-
ті — судді Половинка В.О. знаходиться спеціальне кримінальне 
провадження № 727/2886/21 стосовно Пєліпєя Романа Ігоровича, 
25.10.1977 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч.1ст.258-3 КК України. Обвинувачений Пєліпєя Ро-
ман Ігорович, мешканець міста Луганськ Луганської області, вулиця 
Шевченка, будинок № 4, квартира 174.

 На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд 
Луганської області викликає Пєліпєя Романа Ігоровича у судове засідання, яке 
відбудеться 25 серпня 2021 року о 15.00 год. в залі Сватівського районного су-
ду Луганської області, що розташований за адресою: пл. 50-річчя Перемоги, 
буд 34, м. Сватове, Луганська область.

Справа розглядатиметься під головуванням судді Половинки В.О.

Повідомлення про надання дозволу на спеціальне досудове
розслідування та повістка про виклик

підозрюваного Зубкова Ігоря Олексійовича
Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської 

області від 12.08.2021 (справа № 428/7090/21) надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування стосовно Зубкова Ігоря 
Олексійовича, 14.06.1965 р.н., що зареєстрований та проживає за адре-
сою: Луганська область, м. Алчевськ, у кримінальному провадженні  
№ 22021130000000162 від 19.07.2021.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з’явитися 25.08.2021 
об 11:00, 26.08.2021 об 11:00 в Луганську обласну прокуратуру за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27 до проку-
рора відділу Окопного С.В. (каб. 121) для участі у допиті як підозрювано-
го у кримінальному провадженні № 22021130000000162 від 19.07.2021 
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, 
ч. 2 ст. 260 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, 
вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, на-
дання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обви-
нувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування. 

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

П’ятою Харківською міською державною нотаріальною конторою 
заведено спадкову справу за №736/2020 до майна (садова ділянка  
6 сот. та садовий будиночок; іншого спадкового майна немає) 

УСЕНКО ГЕННАДІЯ ДМИТРОВИЧА, 
1935 р.н., 

померлого 29 листопада 2012 р. 
Спадкоємцям померлого необхідно протягом місяця від дати пу-

блікації надати докази прийняття ними цієї спадщини за адресою:  
м. Харків, вул. Валентинівська, 27-Г.

 Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України ч. 3 ст. 12 Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України» необхідно з’явитися 20.08.2021 о 
14:00 годині до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севасто-
поля за адресою: м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, 3-й поверх або до 3-го 
відділу слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим за адресою: м. Херсон, вул. 
Перекопська, 5 для вручення повідомлень про підозру, а також для участі в 
проведенні слідчих та процесуальних дій: 

- Синюк Анатолій Сергійович, 07.10.1952 р.н., у кримінальному прова-
дженні № 42016010000000285 від 16.12.2016 за підозрою у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України;

- Пархоменко Василь Михайлович, 22.10.1947 р.н., зареєстрований за 
адресою: м. Севастополь, вул. Касаєва, буд. 7, кор. 3, кв.4, у кримінально-
му провадженні № 42015010000000114 від 17.07.2015 за підозрою депута-
тів Севастопольської міської ради у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України;

- Непран Сергій Альбертович, 25.03.1968 р.н., зареєстрований за адре-
сою: м. Севастополь, вул. Б. Михайлова, буд.17, кв. 19/3, у кримінальному 
провадженні № 42015010000000114 від 17.07.2015 за підозрою депутатів 
Севастопольської міської ради у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України;

- Кабанов Євген Костянтинович, 14.11.1982 р.н., код 3026804514, заре-
єстрований за адресою: м. Севастополь, пр. Генерала Острякова, буд. 171, 
кв.1, у кримінальному провадженні № 42015010000000114 від 17.07.2015 
за підозрою депутатів Севастопольської міської ради у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України;

- Ульянова Тетяна Олександрівна, 14.06.1965 р.н., зареєстрована за 
адресою: м. Севастополь, вул. Генерала Острякова, буд. 171, кв. 2, у кримі-
нальному провадженні № 42015010000000114 від 17.07.2015 за підозрою 
депутатів Севастопольської міської ради у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України;

- Нараєв Геннадій Павлович, 03.08.1965 р.н., у кримінальному прова-
дженні № 42015000000000584 від 26.02.2015, за підозрою депутатів Верхо-
вної Ради АР Крим 6 скликання, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України;

- Березовський Денис Валентинович, 15.07.1974 р.н., уродженець  
м. Харкова, громадянин України, зареєстрований за адресою: м. Севасто-
поль, вул. Вакуленчука, 5, кв. 15, зареєстрованого за адресою: АР Крим, вій-
ськова частина А0235, у кримінальному провадженні № 42015000000001880 
від 10.09.2015 за ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 КК України;

- Скачко Володимир Сергійович, 03.07.1959 року народження, громадя-
нин України, місце проживання в Україні: м. Київ, вул. Авіаконструктора Ан-
тонова, буд. 17, кв. 44, у кримінальному провадженні № 22018011000000045 
від 22.08.2018, за ч. 2 ст. 110 КК України;

- Єрмілов Олег Володимирович, 09.08.1963 року народження, грома-
дянин Російської Федерації, місце роботи: Військовий комісаріат Респу-
бліки Крим Міністерства оборони Російської Федерації, розташований на 
тимчасово окупованій території України за адресою: Автономна Республі-
ка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 152, у кримінальному провадженні  
№ 42017160690000078 від 25.05.2017 за ч. 1 ст. 438 КК України;

- Аксьонов Павло Сергійович, 12.05.1957 р.н., уродженець м. Москви 
Російської Федерації, громадянина України, зареєстрований за адресою: 
АР Крим, м. Ялта, вул. Аверкіна, 4, кв. 6, у кримінальному провадженні  
№ 22021011000000032 від 16.02.2021 за ч. 1 ст. 438 КК України;

- Чепуренко Олександр Олександрович, 05.12.1975 року народжен-
ня, громадянин України, уродженець АР Крим, Красногвардійського ра-
йону, с. Щербакове, зареєстрований за адресою: АР Крим, Сімферополь-
ський район, с. Перевальне, ВЧ А2320, у кримінальному провадженні  
№ 22021011000000033 від 16.06.2021 за ч. 1 ст. 438 КК України;

- Анненко Михайло Борисович, 23.02.1969 року народження, громадя-
нин Російської Федерації, уродженець станиці Михайлівська Курганинсько-
го району Краснодарського краю, Російської Федерації, місце роботи: Вій-
ськовий комісаріат м. Красноперекопськ та Красноперекопського району 
Республіки Крим Міністерства оборони Російської Федерації, розташова-
ний на тимчасово окупованій території України за адресою: Автономна Рес-
публіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Калініна, буд. 9, у кримінальному 
провадженні № 42021010000000015 від 19.03.2021 за ч. 1 ст. 438 КК Укра-
їни;

- Шингірій Володимир Миколайович, 11.05.1962 року народження, гро-
мадянин України, уродженець Російської Федерації, зареєстрований за 
адресою: АР Крим, м. Саки, вулиця Радянська, буд. 6, кв. 51, у криміналь-
ному провадженні № 22021011000000034 від 16.06.2021 за ч. 1 ст. 438 КК 
України;

- Слюсаренко Олег Олександрович, 11.06.1967 року народження, грома-
дянин України, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. 
Жидкова, буд. 76 у кримінальному провадженні № 22021011000000028 від 
18.05.2021 за ч. 2 ст. 110 КК України.

Одночасно роз’яснюємо, що згідно ст. 139 КПК України ухилення від явки 
на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (не-
прибуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюва-
ним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який 
виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, тери-
торії держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є 
підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеці-
ального судового провадження. 
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