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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 20 серпня 2021 року
USD 26.6504 EUR 31.169 RUB 3.5951 / AU 47630.93 AG 622.86 PT 25785.06 PD 62356.07

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

Прем’єр-міністр про взаємне визнання цифрових COVID-
сертифікатів, виданих Україною та ЄС

Вакцин дедалі прибуває 
НАШЕ ЗДОРОВ’Я. 100 000 доз вакцини AstraZeneca отрима-

ла Україна на початку цього тижня від уряду Греції. А 18 серп-
ня — ще 650 400 доз цієї вакцини від Польщі та 46 000 доз від 
Литви як гуманітарну допомогу. Частину вакцини з цих поста-
вок спрямують на щеплення тих, хто має отримати другу до-
зу AstraZeneca. Решту розподілять між центрами вакцинації та 
пунктами щеплень, повідомляє на свій сторінці у фейсбуці Мі-
ністерство охорони здоров’я.

AstraZeneca — векторна вакцина проти COVID-19, яку виро-
бляють у ЄС, Великій Британії, Південній Кореї та Індії. Вакци-
на, виготовлена в ЄС, має торговельну марку Vaxzevria, в Пів-
денній Кореї — AstraZeneca-SKBio, в Індії — Covishield. Пре-
парати, виготовлені на різних майданчиках, цілковито взаємо-
замінні, бо їхня технологія виробництва і склад ідентичні. Як-
що перше щеплення ви отримали вакциною одного виробни-
ка, то другу дозу можна отримати цією самою вакциною будь-
якої іншої країни виробництва. Її схвалено до екстреного засто-
сування ВООЗ і Європейським агентством з лікарських засо-
бів. Для повної імунізації потрібно отримати дві дози з інтерва-
лом 4—12 тижнів. 

ДЕНИС ШМИГАЛЬ: 

ЦИФРА ДНЯ

4340,38 грн
становив середній розмір допомоги 
за сім місяців року для потерпілих 

внаслідок профзахворювань або 
нещасних випадків на виробництві. Це 

на 14,3% більше, ніж торік

«Український цифровий 
COVID-сертифікат можна 

отримати в «Дії» тим, 
хто пройшов повний курс 

вакцинації. Він дає змогу 
вільно подорожувати 

до ЄС».

«Кримська платформа» — 
один із пазлів  
національної безпеки

У ПАРТНЕРСТВІ. Держава розпочинає процес міжнародної 
взаємодії для деокупації нашого анексованого Росією 
півострова 2
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Філолог із Черкащини 
Любов Дяченко-Лисенко 
допомагає землякам 
в освоєнні багатств 
рідного слова

ОСВІТА 

Указ Президента України «Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року  
«Про стан національної системи охорони здоров’я  
та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України 
медичною допомогою»
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ЦИТАТА ДНЯ

Чи можна приборкати ціни на цукор?
ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗІ. Імпорт основних харчових продуктів не бажаний для України,  
але для білого золота, як стверджують в Мінекономіки, слід зробити тимчасовий виняток

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

Підвищенням цін на продо-
вольство нині вже нікого 

не здивуєш, але одним з харчо-
вих продуктів, що подорожча-
ли найбільше, став цукор. Він 

як почав дорожчати ще торік 
восени, то не зупиняється й до-
сі. Ціни на цукор зросли відто-
ді приблизно вдвічі й тепер на 
70—90% перевищують світо-
ві, про що свідчить порівнян-
ня цін на Лондонській біржі та 
в Україні. 

Таке зростання боляче вдари-
ло по кишенях українців не ли-
ше безпосередньо під час купів-
лі цукру, а й через суміжні га-
лузі — кондитерську, молоч-
ноконсервну (згущене молоко 
із цукром), виробництво солод-
ких напоїв тощо. Вони наріка-

ють, що через ціни на цукор їх-
ня продукція стала занадто до-
рогою та неконкурентоспромож-
ною на ринку. 

Відповідно доводиться згорта-
ти виробничі потужності, скоро-
чувати робочі місця, брати кре-
дити для покриття збитків і вда-

ватися до інших недобрих для 
виробників заходів. У найближ-
чій перспективі, наголошують 
виробники солодкої продукції, 
на них чекає втрата закордонних 
ринків — хто ж купувати-
ме дороге українське, як-
що є інше, дешевше?   4

44 ІНОЗЕМНІ УЧАСНИКИ УСТАНОВЧОГО 
САМІТУ «КРИМСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ»



Повістки про виклик 
Громадянин України Аброчнов Микола Олександрович, 10.04.1985 р.н., уродженець м. Донецьк Донецької 

обл., зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Малахова, буд. 7 кв. 32, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам 
необхідно з’явитись у період часу з 24 по 28 серпня включно 2021р. о 09 год. до начальника відділу СУ ГУНП в До-
нецькій області Буряка І.М., за адресою: м. Маріуполь, вул. Грецька, 11, каб. № 8 для вручення зміни раніше пові-
домленої підозри та проведення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного за ч. 3 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, 
ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 28, ч.1 ст. 149, ч. 1 ст. 255 ККУ (у редакції від 27.04.2014) у кримінальному прова-
дженні № 12014100080007021 від 13.08.2014 р.

Громадянин України Слєпньов Станіслав Олександрович, 21.08.1971 р.н., уродженець м. Харцизьк Донецької 
обл., зареєстрований за адресою: м. Харцизьк, смт Зуївка, вул. Первомайська, буд. 26, на підставі ст. ст. 133, 135 
КПКУ Вам необхідно з’явитись у період часу з 24 по 28 серпня включно 2021р. о 10 год. до начальника відділу СУ 
ГУНП в Донецькій області Буряка І.М., за адресою: м. Маріуполь, вул. Грецька, 11, каб. № 8 для вручення зміни 
раніше повідомленої підозри та проведення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного за ч. 1 ст. 260, ч. 1 
ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 149 ККУ (у редакції від 27.04.2014) у кримінальному проваджен-
ні № 12014100080007021 від 13.08.2014 р.

Громадянин України Кривонос Юрій Сергійович, 26.12.1978 р.н., уродженець м. Бахмут Донецької обл., заре-
єстрований за адресою: м. Бахмут, вул. Оборони, буд. 40, кв. 14, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам необхідно 
з’явитись у період часу з 24 по 28 серпня 2021р. включно об 11 год. до начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій 
області  Буряка І.М., за адресою: м. Маріуполь, вул. Грецька, 11 каб. № 8 для вручення зміни раніше повідомле-
ної підозри та проведення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного за ч. 3 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 4 ст. 
28, ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 28, ч.1 ст. 149, ч. 1 ст. 255 ККУ (у редакції від 27.04.2014) у кримінальному провадженні 
№ 12014100080007021 від 13.08.2014 р.

Громадянин України Бутенко Володимир Володимирович, 17.05.1980 р.н., уродженець м. Бахмут Донецької 
обл., зареєстрований за адресою: м. Бахмут, вул. Чайковського, буд. 15 кв. 21, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ 
Вам необхідно з’явитись у період часу з 24 по 28 серпня 2021р. включно о 12 год. до начальника відділу СУ ГУНП 
в Донецькій області  Буряка І.М., за адресою: м. Маріуполь, вул. Грецька, 11, каб. № 8 для вручення зміни рані-
ше повідомленої підозри та проведення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного за ч. 3 ст. 258-3, ч. 1 
ст. 260, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 28, ч.1 ст. 149, ч. 1 ст. 255 ККУ (у редакції від 27.04.2014) у кримінальному 
провадженні № 12014100080007021 від 13.08.2014 р.

Громадянин України Євдокимов Василь Вікторович, 08.02.1973 р.н., уродженець м. Дебальцево Донецької 
обл., зареєстрований за адресою: м. Дебальцево, вул. Красна, буд. 118 на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам не-
обхідно з’явитись з 24 по 28 серпня 2021р. включно о 14 год. до начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області  
Буряка І.М., за адресою: м. Маріуполь, вул. Грецька, 11, каб. № 8 для вручення зміни раніше повідомленої підо-
зри та проведення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного за ч. 1 ст. 260, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 
438, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 149 ККУ (у редакції від 27.04.2014) у кримінальному провадженні № 12014100080007021 
від 13.08.2014 р.

Громадянин України Кулініч Михайло Володимирович, 25.08.1987 р.н., уродженець м. Донецьк Донецької обл., 
зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Лісна, буд. 11, кв. 2, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам необхід-
но з’явитись у період часу з 24 по 28 серпня 2021р. включно о 15 год. до начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій 
області  Буряка І.М., за адресою: м. Маріуполь, вул. Грецька, 11, каб. № 8 для вручення зміни раніше повідомле-
ної підозри та проведення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного за ч. 3 ст. 258-3,  ч. 1 ст. 260, ч. 4 
ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 28, ч.1 ст. 149, ч. 1 ст. 255 ККУ (у редакції від 27.04.2014) у кримінальному проваджен-
ні № 12014100080007021 від 13.08.2014 р.

Громадянин України Єрьомичев Руслан Володимирович, 15.07.1979 р.н., уродженець м. Макіївка Донецької 
обл., зареєстрований за адресою: м. Макіївка, вул. Макарова, буд. 81, кв. 9, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам 
необхідно з’явитись у період часу з 24 по 28 серпня 2021р. включно о 16 год. до начальника відділу СУ ГУНП в До-
нецькій області  Буряка І.М., за адресою: м. Маріуполь, вул. Грецька, 11, каб. № 8 для вручення зміни раніше по-
відомленої підозри та проведення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного за ч. 3 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, 
ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 28, ч.1 ст. 149, ч. 1 ст. 255 ККУ (у редакції від 27.04.2014) у кримінальному прова-
дженні № 12014100080007021 від 13.08.2014 р.

Громадянин України Бредихін Андрій Васильович, 06.08.1970 р.н., уродженець м. Маріуполь Донецької обл., 
зареєстрований за адресою: м. Маріуполь, вул. Київська, буд. 92,  кв. 52, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам не-
обхідно з’явитись у період часу з 24 по 28 серпня 2021р. включно о 17 год. до начальника відділу СУ ГУНП в До-
нецькій області  Буряка І.М., за адресою: м. Маріуполь, вул. Грецька, 11, каб. № 8 для вручення зміни раніше пові-
домленої підозри та проведення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного за ч. 3 ст. 258-3,  ч. 1 ст. 260, 
ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 28, ч.1 ст. 149, ч. 1 ст. 255 ККУ (у редакції від 27.04.2014) у кримінальному прова-
дженні № 12014100080007021 від 13.08.2014 р.

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу активів (дебіторська заборгованість, права вимоги за кредитами) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номера лотів: 1) GL44N120563; 2) GL3N020561, GL6N020562
Короткий опис активів (майна) в лотах:    1) Пул активів, що складається з дебіторської заборгованості суб’єктів господарювання 

за договорами  про постачання електроенергії та за судову експертизу за 10 позиціям; 
2) Права вимоги за кредитними договорами №15.3/ІЖ-158.06.1 від  08.11.2006, №48.1/
АА-003.08.2 від 27.03.2008, укладеними з фізичними особами

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціонів)/електронних аукціонів: www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціонів)/електронних аукціонів: 08.09.2021
Час проведення відкритих торгів (аук-
ціону)/електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону по 
кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale 

Детальна інформація щодо лотів https://www.fg.gov.ua/passport/50215; 2) https://www.fg.gov.ua/passport/50217

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Буцькой Олег Костянтинович, 13.03.1966 р.н., уродженець м. Маріуполь, зареєстрований за адре-

сою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Городня, буд. 42, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 135, 297-5 КПК Укра-

їни Вам необхідно з’явитися в каб. № 289/15 до ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській обл. Тригубенка Т.В., за адре-

сою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, тел. 0487222208, для проведення наступних слідчих та процесуальних дій у кримі-

нальному провадженні № 22021160000000109:

- 26.08.2021 о 10 год. 00 хв. для допиту як підозрюваного;

- 26.08.2021 о 12 год. 00 хв. для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 22021160000000109.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у статтях 138-139 КПК України.

При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Тіткова Сергія Яковича, 15.03.1952 р.н., (який зареєстрований за адресою: 
Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11) обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, призначене 27 серпня 2021 року о 12 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.
Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в приміщення Дарницького районного суду м. Києва за адре-

сою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-

ня буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 
Суддя П. Л. Коляденко

Дарницький районний суд м. Києва викликає Шапортова Станіслава Володимировича, 16.02.1967 року народження, (який 
зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 49, кв. 202, на даний час проживає за адресою: АР Крим, м. Ялта, 
вул. Щорса, 20, кв. 2), обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у 
підготовче судове засідання, призначене на 30.08.2021 року о 15 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу.
Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в приміщення Дарницького районного суду м. Ки-

єва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.  
Суддя П.Л. Коляденко

Оболонський районний суд м. Києва викликає Костарнову О.В., обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у підготовче судове засідання яке відбудеться 30.08.2021, 11:15 год. в при-
міщенні Оболонського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є,15 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 
139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисни-
ка - статтею 324 КПК України, потерпілого - статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх пред-
ставників - статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта - статтею 327 КПК України. 

Суддя С.О.Родіонов 

Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України повідомляє, що ад-

міністративною колегією відділення 04 червня 2021 року розпорядженням №72/46-рп/к розпочато розгляд справи 

№ 72/41-21 відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Іврус» (ідентифікаційний код юридичної особи - 

37521780)

13.08.2021 Національний банк України прийняв рішення про виключення з Державного реєстру фінансо-

вих установ ТОВ «ФК «БРАВО» (код за ЄДРПОУ 40638313), ТОВ «ФК «ЛАБОРАТОРІЯ ФІНАНСІВ» 

(код за ЄДРПОУ 39289289) та ПТ «ЛОМБАРД «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» ЯЦИШИН І КОМПАНІЯ»  

(код за ЄДРПОУ 36326186) на підставі поданих ними заяв.

Приазовський  районний суд Запорізької області (Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 
22160), викликає Баландіна Олександра Івановича, 12.02.1963 р.н., зареєстрованого за адресою Донецька область, м. 
Новоазовськ, вул. 60 років СРСР, буд. 104, як обвинуваченого у підготовче судове засідання, призначене на 08 вересня 
2021 року о 14-00 год., по кримінальному провадженню № 22019050000000231 з обвинувальним актом відносно Ба-
ландіна О.І., який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 110 КК 
України, в якому Ваша участь є обов’язковою. Головуючий суддя Діденко Є.В.

Приазовський  районний суд Запорізької області (Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 
22160), викликає Тихонова Владислава Володимировича, 14.08.1987 р.н., зареєстрованого за адресою Донецька область, м. 
Маріуполь, вул. Котляревського, 50/а, як обвинуваченого у підготовче судове засідання, призначене на 08 вересня 2021 року 
о 14-30 год., по кримінальному провадженню № 22019050000000029 з обвинувальним актом відносно Тихонова В.В., який 
обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК 
України, в якому Ваша участь є обов’язковою. Головуючий суддя Діденко Є.В.

виклики до суду ✦ оголошення ✦ виклики до суду ✦ оголошення ✦ виклики до суду ✦ оголошення ✦ виклики до суду

Приватний нотаріус Антропов О.Ю. (м. Київ, б-р Вацлава Гавела, 6,  літ. «з») запрошує спадкоємців  

померлого 30.04.2021 року Жуваго Федора Федоровича, 1941 р.н.

 Втрачене посвідчення ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС 2А № 006634, видане на ім’я Мазурова 

Миколи Миколайовича, вважати недійсним. 
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +11  +16 +23  +28 Черкаська +10  +15 +23  +28
Житомирська +10  +15 +23  +28 Кіровоградська +11  +16 +23  +28
Чернігівська +11  +16 +22  +27 Полтавська +12  +17 +22  +27
Сумська +11  +16 +22  +27 Дніпропетровська +12  +17 +23  +28
Закарпатська +10  +15 +23  +28 Одеська +11  +16 +24  +29
Рівненська +10  +15 +22  +27 Миколаївська +11  +16 +23  +28
Львівська +9  +14 +21  +26 Херсонська +13  +18 +23  +28
Івано-Франківська +9  +14 +21  +26 Запорізька +13  +18 +23  +28
Волинська +9  +14 +22  +27 Харківська +12  +17 +23  +28
Хмельницька +10  +15 +22  +27 Донецька +13  +18 +22  +27
Чернівецька +9  +14 +22  +27 Луганська +12  +17 +23  +28
Тернопільська +10  +15 +22  +27 Крим +12  +17 +23  +28
Вінницька +10  +15 +23  +28 Київ +13  +15 +24  +26

Укргiдрометцентр

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матері-
али кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за 
обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ве-
дути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикоруп-
ційного суду від 2 лютого 2021 року постановлено здійснювати спеці-
альне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинува-
ченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря 
Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин Укра-
їни, 26.06.1975 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпро-
петровської області, зареєстрований та останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 
52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судо-
ве засідання, яке відбудеться 7 вересня 2021 року о 16 годині 00 хви-
лин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект 
Перемоги, 41, телефон: +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володими-
рович, громадянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець 
м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє 
відоме місце  проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті 
Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Укра-
їни, викликається в судове засідання, яке відбудеться 7 вересня 2021 
року о 16 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного су-
ду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон: +380-44-585-59-51), 
головуючий суддя: Крук Є.В., Кравчук О.О., Білоус І.О. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачені 
вважаються належним чином ознайомленими з її змістом.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення  

спеціального досудового розслідування стосовно  
підозрюваного Петровича В.Ю.

Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя Донець-
кої області від 16.08.2021 надано дозвіл на здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 12015050000000964 від 09.10.2015 стосовно Петровича Віктора 
Юрійовича, 20.06.1957 р.н, громадянина України, останнє відоме міс-
це реєстрації та проживання: Дніпропетровська область, м. Дніпро, 
вул. Тополя-2, 22/5к к. 21, підозрюваного у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Петровича В.Ю.

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Петрович Віктор Юрійович, 20.06.1957 р.н., громадя-

нин України, останнє відоме місце реєстрації та проживання: Дніпро-
петровська область, м. Дніпро, вул. Тополя-2, 22/5к к. 21, у відповід-
ності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
25.08.2021 у період часу з 09:00 до 14:00 до службового кабінету  
№ 7 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь До-
нецької області) Головного управління Служби безпеки України в До-
нецькій та Луганській областях, до старшого слідчого в ОВС слідчо-
го відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької об-
ласті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора юстиції За-
їки Вадима Васильовича, за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Морських Десантників, буд. 20, для повідомлення про завершен-
ня досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріала-
ми досудового розслідування, а також вручення обвинувального ак-
та та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 12015050000000964, внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань 09.10.2015, в якому Ви є підозрюваним у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 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.

До уваги:
товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОХІМАЛЬЯНС» 

(м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., ідентифікаційний код юри-
дичної особи 33855130), товариства з обмеженою відповідальністю  
«ФАРКАН» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 42033176).

У зв’язку з відсутністю зазначених юридичних осіб за їх місцезнахо-
дженням, Антимонопольний комітет України не має можливості вручи-
ти вимогу про надання інформації від 09.06.2021 № 126-26.13/07-8707 
«ДНІПРОХІМАЛЬЯНС» (м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., іденти-
фікаційний код юридичної особи 33855130), вимогу про надання ін-
формації від 09.06.2021 № 126-26.13/07-8722 товариству з обмеже-
ною відповідальністю «ФАРКАН» (м. Київ, ідентифікаційний код юри-
дичної особи 42033176) за місцезнаходженням зазначених юридич-
них осіб.

На підставі пункту 23 Правил розгляду заяв і справ про порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених роз-
порядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 
року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 
року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комі-
тету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), вищезаз-
начені вимоги про надання інформації розміщені на офіційному веб-
сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amcu.gov.ua) в 
розділі «Розгляд справ».

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні спеці-
ального судового провадження на підставі ухвали суду від 08.08.2017 
року, викликає в якості обвинуваченого Цибенка Романа Євгеновича, 
24.04.1980 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська 
область, м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, за матеріалами криміналь-
ного провадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/204/21, на підставі обви-
нувального акта відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2, 
3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до судового засі-
дання, яке відбудеться 1 вересня 2021 року о 09 год. 00 хв. у приміщен-
ні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається 
повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки об-
винуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя В.В. Козюменська

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 
від 19.07.2021 (справа №761/24852/21) надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування у межах кримінального прова-
дження № 22020000000000070 стосовно підозрюваного Коржова Юрія 
Володимировича

Повістка про виклик

Коржов Юрій Володимирович, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
138, 139, 297-5 КПК України викликається на 10 год. 00 хв. 25 серп-
ня 2021 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБУ Петращука Ю.О. 
у каб. 452 за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, буд. 3-А (тел. 044-
281-51-60), для допиту як підозрюваного, для вручення повідомлен-
ня про завершення досудового розслідування, надання доступу до 
матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22020000000000070, вручення копії обвинувального акта та копії 
реєстру матеріалів досудового розслідування.

Оголошення про виклик обвинуваченої
Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 7 вересня 

2018 року прийнято до провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за № 22018130000000142 
за обвинуваченням Терещенко Марини Миколаївни у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

У підготовче судове засідання на 10 годину 30 хвилин 3 вересня 2021 ро-
ку до Біловодського районного суду Луганської області як обвинувачена ви-
кликається Терещенко Марина Миколаївна.

Підготовче слухання справи відбудеться у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачена вважається повідомле-
ною про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним 

повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Є.О. Соболєв

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове  
засідання по якому здійснюється спеціальне досудове розслідування

Обвинувачені: Романенко Олексій Борисович, обвинувачений у 
вчиненні кримінального правопорушення по кримінальній справі  
№ 417/1704/15-к, передбаченого п.п. 6.12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 185, ч. 
4 ст. 187 КК України, Іванюк Андрій Миколайович, обвинувачений у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 ч. 4,  
ст. 115 ч. 2, п.п. 6,12 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України викликаються в судове засідання в порядку спеціального 
судового провадження, яке відбудеться 2 вересня 2021 року о 16 го-
дині 00 хвилин у приміщенні Біловодського районного суду Луганської 
області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської об-
ласті, для участі в судовому засіданні як обвинувачені.

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

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

Суддя Г.В. Булгакова

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
В провадженні Попаснянського районного суду Луганської об-

ласті перебуває кримінальне провадження №423/647/21, внесене до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020130000000158 від 
18.05.2020 стосовно Максаєва Олександра Анатолійовича, 08.05.1962 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 3 ст. 191 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудо-
ве розслідування в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 297-1 КПК України.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Попаснянський районний 
суд Луганської області викликає Максаєва О.А. в судове засідання, що 
відбудеться 3 вересня 2021 року о 09 год. 30 хвилин у залі судових 
засідань № 1 Попаснянського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

Кримінальне провадження розглядається суддею Лизенко І.В.
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування 

оголошення, обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ним з його змістом.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинува-
ченого ЧЕРНІКОВА Юрія Вікторовича для розгляду кримінального прова-
дження, внесеного до ЄРДР 03.02.2020 за № 22020011000000012 відносно  
ЧЕРНІКОВА Юрія Вікторовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідан-
ня відбудеться 31.08.2021 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Святошинсько-
го 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 на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя В.О. Жмудь

Адміністративною колегією Південного міжобласного територі-

ального відділення Антимонопольного комітету України 24.06.2021 

прий нято рішення № 65/32-р/к по справі № 22-02/2021 відносно TOB  

«ПАТЧЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи — 42713177). 

Докладна інформація про прийняте рішення розміще-

на на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України  

(http://www.amcu.gov.ua). 

Адміністративною колегією Південного міжобласного територіаль-

ного відділення Антимонопольного комітету України 24.06.2021 при-

йнято рішення № 65/31-р/к по справі № 21-02/2021 відносно TOB 

«МІСТДОРБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи — 41782014). 

Докладна інформація про прийняте рішення розміще-

на на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України  

(http://www.amcu.gov.ua). 

Розшукуються спадкоємці ОРЛЯНСЬКОЇ СВІТЛАНИ АНДРІЇВНИ, яка по-
мерла 10 лютого 2021 року. Звертатися протягом місяця з дня публіка-
ції оголошення за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 142,  
кв. 219; тел. (057) 364-45-96, нотаріус Харченко Л. Л.
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