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Голова Держпродспоживслужби про сприяння в 
освоєнні нових експортних ринків зерна завдяки 
сприятливій світовій кон’юнктурі 

Олії обіцяють значне 
здешевлення 

ЦІНИ Й ГАМАНЕЦЬ. До кінця серпня фахівці Мінекономіки очіку-
ють істотного здешевлення соняшникової олії соціальних сортів. За 
підсумками міністерської наради із представниками олійного ринку 
і центральних органів виконавчої влади  сторони домовилися про 
заходи, які дадуть змогу здійснювати зважену цінову політику і до-
тримуватися високих стандартів соціально відповідального бізне-
су. За прогнозами виробників, це сприятиме значному зниженню 
роздрібної вартості соціальних сортів олії до кінця літа.

У липні внутрішній ринок із відставанням зреагував на світові 
тенденції. Індекс продовольчих цін FAO на олії наприкінці минуло-
го місяця знизився на 10%. Але вартість соняшникової олії в Укра-
їні залишалася стабільною. За даними Держстату, на 13 серпня 
вона знизилася лише на 1,3% порівняно з початком місяця.

У Мінекономіки усвідомлюють, що індекс FAO потребує корегу-
вання, оскільки базується на п’яти олійних культурах, де високу пи-
тому вагу становить пальмова олія, повідомляє пресслужба відом-
ства. Однак варіанти зниження вартості цього продукту існують.

ВЛАДИСЛАВА МАГАЛЕЦЬКА:

ЦИФРА ДНЯ

315 000 
осіб становить нині кількість офіційно 

зареєстрованих безробітних.  
Це на 179 тисяч, або 36 % менше,  

ніж торік на цю дату 

«Ми готові працювати 
в режимі «відкритого 

вікна» для експортерів. 
Але закликаємо і бізнес 

проявити максимальну 
відповідальність, бо 
експортоване зерно 

має відповідати всім 
нормам і вимогам».

На Дністровській ГАЕС 
залишилося звести 
три гідроагрегати

324 МВТ. Учора дав перший струм в енергосистему 
четвертий гідроагрегат другої черги станції 
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На Черкащині відбувся турнір із 
греко-римської боротьби на призи 
пам’яті Івана Піддубного, який 1937 
року потрапив у катівні СРСР за те, 
що вважав себе українцем

СУСПІЛЬСТВО

Указ Президента 
України «Про відзнаку 
Президента України 
«Національна легенда 
України»

ЦИТАТА ДНЯ

Ярмарок повертається у Великі Сорочинці
Відділ новин 

«Урядового кур’єра» 

ТРАДИЦІЇ. За два роки, що 
минули від попереднього велич-
ного зібрання, Миргородщина й 
уся країна скучили за заходами 
такого масштабу. Вимушена пе-
рерва, спричинена пандемією ко-
ронавірусу, цьогоріч посилила ін-
терес до дійства, яке відкрило-
ся вчора в селі Великі Сорочинці 
Миргородського району на Пол-

тавщині. Судячи з першого дня 
роботи, організатори очікують, 
що пожвавлена зацікавленість 
не припиниться аж до закрит-
тя 22 серпня.    На гостей ярмар-
ку чекають культурно-мистець-
кі й фестивальні заходи. Кожен 
день має тематичне забарвлен-
ня, крізь яке червоною ниткою 
проходить конкурсна програма 
Всеукраїнського фестивалю на-
родної творчості «Ярмаринка», 
цікаві квести, розваги, розіграші 

призів, виступи українських ви-
конавців тощо. Усього не злічити. 
Це слід хоч раз у житті побачити.      

«На Сорочинський їдуть по 
крам і по враження. Тут можна 
купити і продати, поторгуватися, 
повеселитися. І культурно збага-
титися. Сорочинський ярмарок 
дає змогу в одному місці побачи-
ти найрізноманітніші зразки на-
родних промислів з різних куточ-
ків України і світу. Зокрема ви-
шивку. Ви зрозумієте, чим пол-

тавська відрізняється, скажімо, 
від бойківської. Вишивка завжди  
була і прикрасою, і оберегом — 
на сорочках, рушниках. Про її 
символіку і магію зможете дізна-
тися на Сорочинському ярмарку 
від майстрів із перших вуст. А ще 
в межах дійства відбудеться кон-
курс «Вишивана краса Полтав-
щини», — так на своїй сторінці у 
фейсбуці організатори запрошу-
ють на гостинну й магічну пол-
тавську землю.
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Цей крок дасть змогу Укргідроенерго краще виконувати соціальні обов’язки із забезпечення населення 
електроенергією, вважає Прем’єр-міністр Денис Шмигаль
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +11 +16 +21 +26 Черкаська +11 +16 +21 +26
Житомирська +10 +15 +20 +25 Кіровоградська +11 +16 +21 +26
Чернігівська +11 +16 +20 +25 Полтавська +12 +17 +20 +25
Сумська +11 +16 +21 +26 Дніпропетровська +13 +18 +21 +26
Закарпатська +10 +15 +21 +26 Одеська +13 +18 +22 +27
Рівненська +9 +14 +20 +25 Миколаївська +12 +17 +21 +26
Львівська +8 +13 +20 +25 Херсонська +16 +21 +24 +29
Івано-Франківська +9 +14 +19 +24 Запорізька +17 +22 +25 +30
Волинська +9 +14 +19 +24 Харківська +14 +19 +25 +30
Хмельницька +10 +15 +20 +25 Донецька +15 +20 +26 +31
Чернівецька +8 +13 +20 +25 Луганська +16 +21 +27 +32
Тернопільська +9 +14 +19 +24 Крим +17 +22 +24 +29
Вінницька +11 +16 +20 +25 Київ +13 +15 +23 +25

Укргiдрометцентр

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України викликається  
підозрюваний Кулагін Віталій Миколайович, 07.05.1977 р.н., заре-
єстрований за адресою: Херсонська область, Горностаївський ра-
йон, село Зірка, вул. Робоча, буд. 5, 25.08.2021 о 10:00, 26.08.2021 
о 10:00, 27.08.2021 о 10:00 до старшого слідчого Третього слідчого 
відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управлін-
ня Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматор-
ську Баглюка Віталія В’ячеславовича за адресою: вул. Героїв України, 
21, м. Краматорськ Донецької області (каб. 208) для отримання пові-
домлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 408 КК України, допиті як підозрюваного у кримі-
нальному провадженні № 62019050000001996 від 23.12.2019 за ч. 3 
ст. 408 КК України, а також проведення інших слідчих та процесуаль-
них дій по даному кримінальному провадженню. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст. 
ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосування при-
воду та здійснення спеціального досудового розслідування. 

Перша Білоцерківська міська державна нотаріальна контора Київської 
області (09117, Київська область, м. Біла Церква, вул. Банкова, 5, тел. 
(04563) 9-29-97) повідомляє про відкриття спадщини до майна померлої 
22 травня 2021 року

ЯСАКОВОЇ АНТОНІНИ ЙОСИПІВНИ, 01.11.1939 року народження, 
уродженки с. Зарубани Лельчицького району Гомельської області, Респу-
бліка Білорусь, останнє місце проживання та реєстрації якої було в м. Біла 
Церква, вул. Січневого прориву, буд. 44, кв. 2, Київської області та просить 
спадкоємців померлої звернутися до нотаріальної контори для прийняття 
чи відмови від спадщини до 22 листопада 2021 року.

Повідомлення
Адмінколегія Північного міжобласного ТВ АМКУ прийняла рішен-

ня від 08.06.2021 №60/40-р/к у справі №93/60/109-рп/к.20 про вчи-
нення ТОВ «Аберон-Сервіс» (34426558), ФОП Трохимович Д.М. 
(3233120906), ТОВ «Пейпа Трейд Компані» (40106675) порушення, 
яке передбачене п.1 ст.50 та п.4 ч.2 ст.6 ЗУ «Про захист економічної 
конкуренції». Рішенням накладені штрафи: ТОВ «Аберон-Сервіс» — 
136 тис.грн, ТОВ «Пейпа Трейд Компані» — 68тис. грн. ФОП Трохи-
мович Д.М. припинила свою діяльність.

Повідомлення

Адмінколегія Північного міжобласного ТВ АМКУ прийняла рішен-

ня від 12.05.2021 №60/36-р/к у справі №110/60/117-рп/к.19 про вчи-

нення ТОВ «Б.М. Транс» (41133626) та ПП «Стожари» (32885184) 

порушення, яке передбачене п.1 ст.50 та п.4 ч.2 ст.6 ЗУ «Про захист 

економічної конкуренції». Рішенням накладені штрафи: ТОВ «Б.М. 

Транс» — 204 тис. грн, ПП «Стожари» — 204 тис.грн.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 
14.07.2021 у справі № 760/17504/21 надано дозвіл на здійснення спеціального 
досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000185 
від 03.10.2016 стосовно Анісімова Івана Євгенійовича, 07 серпня 1983 року на-
родження, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Анісімова І.Є. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування 
Підозрюваний Анісімов Іван Євгенійович, 07 серпня 1983 року народжен-

ня, останні відомі місця його проживання та перебування: Донецька обл.,  
м. Слов’янськ, вул. Дм. Донського, 11-А, м. Київ, вул. Мельникова, 12, Донецька 
обл., м. Слов’янськ, вул. 1 Травня, 110, м. Київ, вул. Гришка, 9, кв. 150, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни, Вам необхідно з’явитися 26.08.2021 о 09  год. 00 хв. як підозрюваному у кри-
мінальному провадженні № 22016101110000185 за ч. 1 ст. 258-3 КК України під 
час здійснення спеціального досудового розслідування до старшого слідчого в 
особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ Укра-
їни у м. Києві та Київській області Кобріна Володимира Михайловича за адре-
сою: м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А, для участі у допиті як підозрюваному, відкрит-
тя матеріалів досудового розслідування: повідомлення про завершення, надан-
ня доступу до матеріалів,  ознайомлення з ними, отримання обвинувального ак-
та та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22016101110000185. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються заходи, 
передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу України: при-
мусовий привід, грошове стягнення.

Стаття 138 КПК України. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або ін-

ші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок 

відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з ліку-

ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких 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, потерпілий, цивільний відпові-

дач, який був у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України 
України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним по-
вістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього на-
кладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної за-
робітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від 0,5 до 
2 розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слід-
чого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, 
обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, вста-
новлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слід-
чого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) 
підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або 
який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, терито-
рії держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Заява
про екологічні наслідки планованої діяльності

Фізична особа Терек Олексій Олександрович проводить реставрацію не-
житлового приміщення №1/10 по вул. Іллінська, 18 у Подільському райо-
ні  м. Києва.

Проектними рішеннями передбачається проведення комплексу рестав-
раційних робіт для збереження цілісності будівлі та покращення її експлу-
атаційних можливостей.

Головною метою реставрації пам’ятки є збереження історичної достовір-
ності та культурної цінності шляхом підтримання об’єкта культурної спад-
щини в задовільному стані. При виконанні реставраційних робіт застосову-
ються традиційні для пам’ятки техніки, технології і матеріали, а також пе-
ревірені практикою сумісні матеріали, розроблені спеціально для ведення 
реставраційних робіт і виготовлені відповідно до вимог нормативних до-
кументів.

Об’єкт проектування відповідно до положень п.п.2, 3 ст.3 Закону Украї-
ни «Про оцінку впливу на довкілля» за своїми характеристиками не підля-
гає проведенню оцінки впливу на довкілля.

Інженерне забезпечення відбуватиметься за рахунок наявних інженер-
них мереж. 

Проведені розрахунки показали, що вплив на навколишнє середови-
ще від діяльності об’єкта буде незначним і прийнятним для здоров’я на-
селення.

Ряд проектних комплексних заходів, що впроваджуються на даному 
об’єкті забезпечують відсутність впливу на навколишнє середовище при 
виникненні аварійних ситуацій.

Зі зверненнями та пропозиціями звертатися протягом 30 днів до Поділь-
ської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: Контракто-
ва площа, 2, Київ, 04070, тел. 044 226 2026, час звернень з 9:00 по 17:00.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок здійснення спеціального досудового розслідування
Ухвалою Краматорського міського суду Донецької області від 

11.08.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування стосовно підозрюваного Вихристюка Дмитра Валерійовича, 
19.08.1975 року народження, зареєстрованого за адресою: Донецька 
область, м. Горлівка, вул. 40 років України, 44/170, який підозрюється 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110,  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260,  ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 438 КК України

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Вихристюк Дмитро Валерійович, 19.08.1975 р.н., за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Горлівка, на підста-
ві ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися  
25, 26 та 27 серпня 2021 року, у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 
00 хв. до каб. №120 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) 
слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь До-
нецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, 
до слідчого в ОВС Яніцького С.М., за адресою: Донецька область, м. 
Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 56, для повідомлення Вам 
про завершення досудового розслідування, відкриття та ознайомлен-
ня із матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК 
України, вручення Вам обвинувального акта та реєстру матеріалів до-
судового розслідування в порядку ст. 291 КПК України у криміналь-
ному провадженні № 12015050220000199 від 03.02.2015 року, за пі-
дозрою Вас у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260,  ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 438 КК України. 

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваної Білицької Л.О. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрювана Білицька Лілія Олексіївна, 22.05.1948 року народжен-

ня, громадянка України, останнє відоме місце реєстрації та проживан-
ня: Донецька обл., Великоновосілківський район, сел. Зелений Гай, 
вул. Миру, буд. 55, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися до службового кабінету № 14 слідчо-
го відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької об-
ласті) Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та 
Луганській областях до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 
управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ 
в Донецькій та Луганській областях майора юстиції Деркача Тараса 
Анатолійовича, за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Мор-
ських Десантників, буд. 20, 25.08.2021 у період часу з 09:00 до 18:00 
для повідомлення вам про зміну підозри та повідомлення про нову 
підозру, а також 01.09.2021, 02.09.2021 та 03.09.2021 з 09:00 до 18:00 
для проведення за Вашою участю слідчих дій у кримінальному прова-
дженні № 22020050000000096, внесеному до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань 06.05.2020, в якому Ви є підозрюваною у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчо-
го без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК Украї-
ни, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

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

Обвинувачена Ульянова Марина Олександрівна, 02.11.1982 р.н., 
проживаюча за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 14, 
кв. 13 відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається у су-
дове засідання, що відбудеться 26 серпня 2021 року о 14.30 годині в 
залі судових засідань № 130 Приморського районного суду м. Одеси 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засі-
данні як обвинувачена.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі стат-
тею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передба-
чені статтями 139, 323 КПК України. 

Суддя Осіік Д.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Поляков Павло Борисович, 19.05.1969 р.н., що проживає за адре-

сою: смт Васильківка Синельниківського району Дніпропетровської 
області, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 викликається на 25 серп-
ня  2021 року на 14.00 год. в каб. № 2 ВП № 1 Синельниківського РУП 
ГУНП в Дніпропетровській області, вул. Першотравнева, 221 смт Ва-
сильківка Синельниківського району Дніпропетровської області, (тел. 
0983238819, 0955100811), для проведення слідчих дій за участі підо-
зрюваного, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 
№ 12015040420000030 від 22.01.2015.

Наслідки та поважні причини неприбуття особи на виклик визначе-
ні ст.ст. 138-139 КПК України. 

В провадженні Селидівського міського су-
ду Донецької області перебуває кримінальне 
провадження відносно Гобліка Юрія Юрійови-
ча, 20.07.1986 року народження, обвинуваче-
ного у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Обвинувачений Гоблік Юрій Юрійович, 
20.07.1986 року народження, викликається 
для участі в підготовчому судовому засідан-
ні, призначеному на 25 серпня 2021 року о 09 
годині 30 хвилин у приміщенні Селидівського 
міського суду Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Селидове, вул. Пушкіна, 
буд. № 4.

У разі неявки обвинуваченого оголошення 
вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження. 

Суддя Хацько Н.О.

В провадженні Селидівського міського суду 
Донецької області перебуває кримінальне про-
вадження відносно Мельник Олени Леонідівни, 
06.10.1980 року народження, обвинуваченої у 
вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Мельник Олена Леонідів-
на, 06.10.1980 року народження, викликаєть-
ся для участі в підготовчому судовому засідан-
ні, призначеному на 26 серпня 2021 року об 11 
годині 30 хвилин у приміщенні Селидівського 
міського суду Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Селидове, вул. Пушкіна, 
буд. № 4.

У разі неявки обвинуваченої оголошення 
вважається належним  повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченої  в порядку спеціаль-
ного судового провадження

Суддя Хацько Н.О.

В провадженні Селидівського міського суду 
Донецької області перебуває кримінальне про-
вадження відносно Бердичевського Владисла-
ва Леонідовича, 10.09.1967 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений Бердичевський Владислав 
Леонідович, 10.09.1967 року народження, ви-
кликається для участі в підготовчому судово-
му засіданні, призначеному на 26 серпня 2021 
року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні Сели-
дівського міського суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Селидове, вул. 
Пушкіна, буд. № 4.

У разі неявки обвинуваченого оголошення 
вважається належним  повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченої  в порядку спеціаль-
ного судового провадження

Суддя Хацько Н.О.
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