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ЦИФРА ДНЯ

75%
української молоді віком від 16 до 24 

років підтримують вступ нашої країни 

до Євросоюзу, за даними Соціологічної 

групи «Рейтинг»

З Днем Незалежності, 
Україно!

ЮВІЛЕЙНА ВІХА. Ухваливши 30 років тому Акт проголошення  
Незалежності України, ми все впевненіше вливаємося  
в європейську сім’ю, з потугами відриваючись від імперії

3 4- 5
РОВЕСНИКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ 
генерал-полковник Олександр Сирський: 
«Ми будуємо плани так, щоб РФ ніколи 
не могла втілити в життя сценарій 
стратегічної наступальної операції»

ЗБРОЙНІ СИЛИ

30-річні українці діляться 
думками про власне 
життя у вільній країні 
та розмірковують про її 
майбутнє
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2021 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн

Триває 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Вітання Прем’єр-міністра України 
з нагоди 30-річчя  

Незалежності України
Тридцять років то-

му сталася історична 
подія — було ухвале-
но Акт проголошення 
Незалежності Укра-
їни. Це стало точкою 
відліку новітньої іс-
торії України. Неза-
лежної, суверенної, 
демократичної.

Сьогодні Україна 
продовжує обстою-
вати свою незалеж-
ність. Герої-захисни-
ки зі зброєю в руках 
боронять суверенітет 

та територіальну цілісність нашої держави.
Незалежність — це результат сили духу, бо-

ротьби та незламної віри у майбутнє українсько-
го народу. Незалежність — це щоденна праця на 
благо держави — лікарі, освітяни, спортсмени, 
військові, державники, науковці — всі по-своєму 
змінюють, підтримують, рятують, розвивають 
Україну щодня.  

Незалежність — це свідомість і небайдужість 
кожного з нас.  Відповідальність перед державою 
та українськими громадянами сьогодні і завжди! 

Вітаю зі святом шановні українці!
Слава Україні!



Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Кравченко Володимир Володимирович, 07.05.1982 року 

народження, останнє відоме місце проживання: Автономна 
Республіка Крим, Сакський район, село Вітине, військова час-
тина 189, гуртожиток 3, кімната 50, прокурор Житомирської 
спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфе-
рі Центрального регіону Луценко Б.В., у відповідності до ви-
мог ст.ст. 111, 135, 276, 278, 279 КПК України повідомляє Вам 
про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному про-
вадженні № 42014110350000474 від 24.12.2014 — у держав-
ній зраді та дизертирстві, тобто у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Кравченко Володимир Володимирович, 

07.05.1982 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання: Автономна Республіка Крим, Сакський район, село 
Вітине, військова частина 189, гуртожиток 3, кімната 50, на 
підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
до слідчого слідчого відділу Управління Служби безпе-
ки України в Житомирській області Коршака Ю.А. за адре-
сою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, тел. (0412)  
405-268, для участі у слідчих та процесуальних діях у кримі-
нальному провадженні № 42014110350000474 як підозрю-
ваному у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1
ст. 408 КК України, об 11 год. 00 хв. 25.08.2021, об 11 год. 00 
хв. 26.08.2021, об 11 год. 00 хв. 27.08.2021 (для отримання
письмового повідомлення про підозру, допиту та інших про-
цесуальних дій). Нагадуємо про обов’язок заздалегідь пові-
домити про неможливість явки. Поважні причини та наслід-
ки неприбуття на виклик, передбачені ст.ст. 138, 139 КПК
України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення 

спеціального досудового розслідування стосовно  
підозрюваного Луценка М.Я. 

 Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернів-
ці від 12.08.2021 надано дозвіл на здійснення спеціально-
го досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22016260000000035 від 19.09.2016 стосовно Луценка 
Михайла Яковича, 27.11.1986 року народження, громадяни-
на України, українця, останнє відоме місце реєстрації та про-
живання: м. Макіївка Донецької області, 2 квартал, 29, кв. 
23, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного

Підозрюваному Луценку Михайлу Яковичу, 27.11.1986 ро-
ку народження, зареєстрованому за адресою: м. Макіївка До-
нецької області, 2 квартал, 29, кв. 23, на підставі ст. ст. 133, 
135 КПК України необхідно з’явитися 27 серпня 2021 року на 
10 год. 00 хв. в кабінет № 258 слідчого відділу УСБУ в Чер-
нівецькій обл. за адресою: м. Чернівці, вул. Шевченка, 1а, до 
старшого слідчого в ОВС Гризунова Геннадія Володимирови-
ча, р.т. (0372)595440, для повідомлення про завершення до-
судового розслідування, відкриття й ознайомлення з мате-
ріалами досудового розслідування, а також вручення обви-
нувального акта та реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні  № 22021260000000032 
від 13.08.2021, виділеному з кримінального провадження 
№22016260000000035. Поважні причини неприбуття зазна-
чені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 
139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування
На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК 

України викликається підозрюваний Вєдєр-
ников Віталій Володимирович, 11.11.1975 
р.н., зареєстрований  за адресою:  Луган-
ська область, м. Рубіжне,  24.08.2021 о 10:00, 
25.08.2021 о 10:00, 26.08.2021 о 10:00 до 
слідчого слідчого відділення відділу поліції 
№ 1 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луган-
ській області (з дислокацією у місті Рубіж-
не) Галича Романа Володимировича за адре-
сою: вул. Смірнова, 4, м. Рубіжне Луганської 
області (каб. 12) для отримання повідомлен-
ня про підозру у скоєнні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 146 
ч. 2, 187 ч. 2, 260 ч. 2, 289 ч. 3, ст. 146 ч.2, 
ст. 187 ч.3, 262 ч. 3, ст. 263 ч.1, 260 ч.2 Кри-
мінального кодексу України, допиті як під-
озрюваного у кримінальному провадженні  
№ 12014130330001523 від 21.11.2014, а та-
кож проведення інших слідчих та процесу-
альних дій по даному кримінальному прова-
дженню. 

Поважні причини неприбуття та наслід-
ки неприбуття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК 
України, у тому числі: можливість застосу-
вання приводу та здійснення спеціального 
досудового розслідування. 

ПрАТ «ДАТАГРУП» 

інформує про розширення переліку до-

даткових сервісів тарифних пакетів на по-

слугу Віртуальна АТС та додаткових послуг 

до неї з 01.09.2021 для абонентів юридич-

них осіб та фізичних осіб-підприємців.

Детально тарифи та умови надання по-

слуги Віртуальної АТС за номером Контакт-

Центру 0-800-21-22-21 та на сайті ПрАТ 

«Датагруп» http://www.datagroup.ua.

Приватний нотаріус Царичанського ра-

йонного н/о Дніпропетровської обл. Сало 

Вікторія Володимирівна сповіщає про від-

криття спадкової справи після померлої  

15 листопада 2020 року 

ГОЛУБ ОЛЕНИ ДМИТРІВНИ. 

Спадкоємців прохання звертатися за 

адресою: 51000, Дніпропетровська обл., 

Царичанський р-н, смт Царичанка, вул. 

Першотравнева, 3, тел. 0506084235.

Підозрюваний Таран Віталій Владис-
лавович, відповідно до вимог статей 
133, 135, 297-5 КПК України Вам необ-
хідно з’явитися 25 серпня 2021 року о 
10 годині до кабінету № 913 першого 
відділу управління розслідування кри-
мінальних проваджень Головного слід-
чого управління фінансових розсліду-
вань ДФС України до слідчого у кримі-
нальному провадженні  Сафонова А.Ю. 
за адресою: м. Київ, Львівська площа,8, 
для допиту, повідомлення про закінчен-
ня досудового розслідування, ознайом-
лення з матеріалами досудового роз-
слідування, вручення обвинувально-
го акта у кримінальному провадженні 
№32014100000000168.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального  

розслідування
Підозрюваний Кулачко Юрій Сергійо-

вич, 31.07.1985 р.н, який зареєстрований 
за адресою: РФ, м. Магадан, вул. Про-
летарська, буд.№ 40, кв. № 7, на підставі 
ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися 25, 27, 28 серпня 2021 
року до каб. №17 СВ відділення поліції №2 
Старобільського РУП ГУНП в Луганській 
області до старшого слідчого СВ Межен-
ської А. В., за адресою: смт Мілове, пров. 
Партизанський, 3, Старобільського ра-
йону Луганської області, для проведення 
слідчих дій у кримінальному провадженні 
№12021131490000013 від 27.02.2021, за 
ч.1 ст. 369 КК України. У разі неприбуття 
на виклик або ухилення від явки на виклик 
настають наслідки, передбачені ст.139 
КПК України, із можливістю застосування 
приводу та здійснення подальшого спеці-
ального досудового розслідування. 

Васильківська державна нотаріальна 
контора Дніпропетровської області у від-
повідності зі статтею 63 Закону України 
«Про нотаріат» повідомляє про відкриття 
спадщини після смерті 
НАТТУЧІ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, 

06 грудня 1947 року народження, 
який помер 20 квітня 2020 року і на день 
смерті проживав в селі Маліївське Межів-
ського району Дніпропетровської області, 
вулиця Набережна, будинок 21 .

Спадкоємцю НАТТУЧІ ОЛЕКСАДРА 
ОЛЕКСАНДРОВИЧА за заповітом ПАРХО-
МЕНКО ЄВГЕНУ МИКОЛАЙОВИЧУ (НА-
ТТУЧІ) необхідно з’явитися або нада-
ти письмове повідомлення до Василь-
ківської державної нотаріальної конто-
ри Дніпропетровської області за адре-
сою: смт Васильківка Синельниківсько-
го (Васильківського) району, вулиця Со-
борна, будинок 52, в термін до 27 серп-
ня 2021 року.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного

Підозрюваному Галкіну Олегу Євге-
новичу, 16.08.1978 р.н., зареєстровано-
му за адресою: вул. Чапаєва, 54, кв. 21,   
м. Дружківка Донецької області, на підста-
ві ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно 
з’явитися 26 серпня 2021 року з 10 год. 00 
хв. до 18 год. 00 хв. в кабінет № 258 слід-
чого відділу Управління Служби безпеки 
України в Чернівецькій області за адре-
сою: м. Чернівці, вул. Шевченка, 1а, до 
старшого слідчого в ОВС Гризунова Ген-
надія Володимировича, р.т. (0372)595440, 
для вручення йому повідомлення про  
підозру у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, та виконання інших процесу-
альних дій у кримінальному проваджен-
ні  № 22016260000000035 від 19.09.2016. 
Поважні причини неприбуття зазначені в 
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
вказані в ст. 139 КПК України.

Повідомляємо, що з 01.09.2021 ПрАТ 
«Датагруп» впроваджує нові тарифи (та-
рифні плани) на послуги з доступу до ме-
режі Інтернет для фізичних осіб та юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
представників середнього та малого біз-
несу у с. Червоне Поле Миколаївської об-
ласті та нові тарифи (тарифні плани) на 
послуги з доступу до мережі Інтернет для 
фізичних осіб у с. Березівка Київської об-
ласті.

Детальну інформацію про нові тарифи 
та умови їх застосування розміщено на 
сайті www.datagroup.ua/.

Отримати додаткову інформацію мож-
на також і за номером телефону Кон-
такт-центру для фізичних осіб — 0 800 
210000, для юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців представників серед-
нього та малого бізнесу — 0 800 211000.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua24 

ОГОЛОШЕННЯ

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 14
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 84 535

Загальний тираж за серпень 160 302

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

Наступний номер «Урядового кур’єра»  
вийде 26 серпня 2021 року

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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21..26

10..15
22..27

13..18
24..29

12..17
24..29

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +9 +14 +21 +26 Черкаська +9 +14 +21 +26
Житомирська +9 +14 +20 +25 Кіровоградська +10 +15 +22 +27
Чернігівська +9 +14 +21 +26 Полтавська +10 +15 +22 +27
Сумська +9 +14 +21 +26 Дніпропетровська +11 +16 +23 +28
Закарпатська +8 +13 +22 +27 Одеська +12 +17 +24 +29
Рівненська +9 +14 +20 +25 Миколаївська +12 +17 +24 +29
Львівська +9 +14 +21 +26 Херсонська +14 +19 +24 +29
Івано-Франківська +9 +14 +21 +26 Запорізька +13 +18 +24 +29
Волинська +9 +14 +20 +25 Харківська +12 +17 +24 +29
Хмельницька +9 +14 +21 +26 Донецька +13 +18 +24 +29
Чернівецька +9 +14 +22 +27 Луганська +12 +17 +24 +29
Тернопільська +9 +14 +21 +26 Крим +15 +20 +24 +29
Вінницька +9 +14 +21 +26 Київ +12 +14 +23 +25

Укргiдрометцентр

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального 

досудового розслідування
Прокурорами Департаменту організації, процесуального керівни-

цтва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвину-
вачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку 
із масовими протестами у 2013 — 2014 роках, Офісу Генерального 
прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим роз-
слідуванням у кримінальному провадженні № 42016000000002929 
від 19.10.2016  за підозрою Захарченка Віталія Юрійовича, 20.01.1963 
року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, Ратушняка Вікто-
ра Івановича, 16.10.1959 року народження, у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК 
України, Зінова Павла Івановича, 01.07.1969 року народження, у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 
27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ст. 340 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від  
10.08.2021 (судова справа № 757/37021/21-к) задоволено клопотан-
ня слідчого у  кримінальному провадженні № 42016000000002929 від 
19.10.2016  та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування стосовно підозрюваного Захарченка Віталія Юрійови-
ча, 20.01.1963 року народження. 

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від  
10.08.2021 (судова справа № 757/37025/21-к) задоволено клопотан-
ня слідчого у кримінальному провадженні № 42016000000002929 від 
19.10.2016 та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування стосовно підозрюваного Ратушняка Віктора Іванови-
ча, 16.10.1959 року народження.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від  
10.08.2021 (судова справа № 757/37029/21-к) задоволено клопотан-
ня слідчого у  кримінальному провадженні № 42016000000002929 від 
19.10.2016 та надано дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування стосовно підозрюваного Зінова Павла Івановича, 
01.07.1969 року народження.

Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог  
ст. 297-4 КПК України, повідомляє, що 19.08.2021 слідчим суддею 
Вищого антикорупційного суду постановлено ухвалу про здійснення 
у кримінальному провадженні № 42014200350000045 від 18.11.2014 
спеціального досудового розслідування відносно Квіреля Андрія 
Олександровича, 11.02.1982 р.н., зареєстрованого за адресою: 
42704, Сумська область, м. Охтирка, пров. Штагера, 14, якому по-
відомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

______________________________________________
Національне антикорупційне бюро України, відповідно до ви-

мог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 КПК України, викликає підозрювано-
го Квіреля Андрія Олександровича, 11.02.1982 р.н., зареєстровано-
го за адресою: 42704, пров. Штагера, 14, м. Охтирка, Сумська об-
ласть, 26.08.2021 об 11 год. 00 хв. до Національного антикорупційно-
го бюро України, за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, каб. 
375 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження  
№ 42014200350000045 від 18.11.2014. Детектив Національного бюро: 
Грудзур О.М., тел. 0442463202. 

Разом із цим роз’яснюється, що відповідно до ст. 138 КПК Украї-
ни поважними причинами неприбуття особи на виклик є: затриман-
ня, тримання під вартою або відбування покарання; обмеження сво-
боди пересування внаслідок дії закону або судового рішення; обста-
вини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або 
інші подібні обставини); відсутність особи у місці проживання про-
тягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; тяжка 
хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лі-
куванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залиши-
ти цей заклад; смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю; несвоєчасне одержан-
ня повістки про виклик; інші обставини, які об’єктивно унеможлив-
люють з’явлення особи на виклик. Згідно зі ст. 139 КПК України не-
прибуття без поважних причин або неповідомлення про причини сво-
го неприбуття є підставою для накладення грошового стягнення, за-
стосування приводу та здійснення спеціального досудового розсліду-
вання чи спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА  
про виклик Пінчука А.Ю.

Пінчук Андрій Юрійович, 27.12.1977 р.н., останнє відоме місце реєстра-
ції та проживання: Російська Федерація, Ставропольський край, м. Кисло-
водськ, вул. Курортна, д. 9,  на підставі ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 26.08.2021 в період часу з 09:00 до 14:00 
до службового кабінету № 7 слідчого відділу 2 управління (з дислокаці-
єю у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби без-
пеки України в Донецькій та Луганській областях, до старшого слідчого 
в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь До-
нецької області) Головного управління Служби безпеки України в Доне-
цькій та Луганській областях майора юстиції Заїки Вадима Васильовича, 
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, 
20, для вручення повідомлення про підозру у кримінальному провадженні 
№ 22015050000000223, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань 06.05.2015, за ч. 1 ст. 258-3,  ч. 2 ст. 110 України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 27, 28 серпня 2021 року в період 
часу з 09:00 до 16:00 для допиту в якості підозрюваного та проведення ін-
ших процесуальних дій.

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

Повідомлення
Касаційний кримінальний суд Верховного Суду повідомляє засу-

дженого Януковича Віктора Федоровича, що розгляд кримінально-
го провадження за касаційними скаргами захисників Байдика Олек-
сандра Анатолійовича, Горошинського Олександра Олександровича, 
які діють в інтересах засудженого Януковича Віктора Федоровича, на 
вирок Оболонського районного суду м. Києва від 24 січня 2019 року 
та ухвалу Київського апеляційного суду від 02 жовтня 2020 року, за-
хисників Біленка Богдана Володимировича, Сердюка Віталія Анатолі-
йовича, Федоренка Ігоря Люсиковича, Фозекош Андрани Андріївни, 
які діють в інтересах того ж засудженого, на ухвалу Київського апе-
ляційного суду від 02 жовтня 2020 року відкладено на 11 годину 06 
вересня 2021 року.

Судове засідання відбудеться у Касаційному кримінальному суді 
Верховного Суду за адресою: вул. Пилипа Орлика, 4а, м. Київ, 01043.

Суддя  А. ЧИСТИК

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Відповідно до вимог ст. ст. 40, 133, 135, 297-5 КПК України,  

ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод грома-
дян та правовий режим на тимчасово окупованій території Укра-
їни» Батурову Олександру Ігоревичу, 27.11.1985 р.н.  (останнє 
відоме місце проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул Родіо-
нова, буд. 18) необхідно прибути до Територіального управлін-
ня Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мико-
лаєві (м. Одеса, вул. Мечнікова, 59, н.т. +38 (0512) 37 97 99) з 
30.08.2021 по 03.09.2021 (з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв.) для 
вручення повідомлення про підозру, а також для участі в прове-
денні слідчих  та процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 42015161010000786 від 24.02.2015, яке розслідується за ч. 1 
ст. 408 КК України.

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР 
у м. Миколаєві Михайло КОНОВАЛОВ

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 2202105000000062 (номер справи 
1-кп/243/588/2021) за обвинуваченням Швидкого Олексія Володими-
ровича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 258-3 ч.1, 110 ч.2 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Гон-
чарова А.О. викликає обвинуваченого Швидкого Олексія Володими-
ровича, 25.01.1984 р.н., який зареєстрований та проживає за адре-
сою: м. Шахтарськ, Донецька область, Слов’янський район, вул. Ле-
ніна, буд. 18, кв. 97 у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
02.09.2021 року o 13 год. 15 хв. у залі судового засідання № 5.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибуде за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засі-
дання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд 
також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/
або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, 
передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціаль-
не судове провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Відповідно до вимог ст. ст. 40, 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» 
Олійнику Івану Володимировичу, 01 квітня 1986 р.н. (останнє відо-
ме місце проживання: Херсонська обл., Скадовський р-н., с. Ми-
хайлівка, буд. 10) необхідно прибути до Територіального управ-
ління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Ми-
колаєві (м. Одеса, вул. Мечнікова, 59, н.т. +38 (0512) 37 97 99) з 
30.08.2021 по 03.09.2021 (з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв.) для 
вручення повідомлення про підозру, а також для участі в прове-
денні слідчих  та процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 42015161010000765 від 24.02.2015, яке розслідується за ч. 1 
ст. 408 КК України.

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР 
у м. Миколаєві Михайло КОНОВАЛОВ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Відповідно до вимог ст. ст. 40, 133, 135, 297-5 КПК України,  

ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод грома-
дян та правовий режим на тимчасово окупованій території Украї-
ни» Коротуну Олександру Миколайовичу, 14.02.1976 р.н.  (остан-
нє відоме місце проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Гене-
рала Острякова, буд. 169 а) необхідно прибути до Територіального 
управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті 
Миколаєві (м. Одеса, вул. Мечнікова, 59, н.т. +38 (0512) 37 97 99) 
з 30.08.2021 по 03.09.2021 (з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв.) для 
вручення повідомлення про підозру, а також для участі в прове-
денні слідчих  та процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні №42015161010000918 від 02.03.2015, яке розслідується за ч. 1 
ст. 408 КК України.

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР 
у м. Миколаєві Михайло КОНОВАЛОВ

Нотаріус Брандіс А.Б. запрошує усіх спадкоємців померлого — 

20 березня 2021 року 

ТИРІНА ПЕТРА ВАСИЛЬОВИЧА, 

1934 року народження, 

звернутися до нотаріальної контори за адресою: 65039, м. Одеса, 

проспект Гагаріна, 23, к. 51, тел. 776-02-76; 068-055-46-06, елек-

тронна пошта sedom1@ukr.net, для оформлення спадщини.

Втрачені документи: Свідоцтво про право 
власності № ПП 002834 на судно Doral 185 
BR з бортовим номером UA 3282 KV та Сві-
доцтво про право плавання під Державним 
Прапором України № КП 003779, видані на 
ім’я Левченко Олександра Анатолійовича, 
вважати недійсними.

Аверіну Анастасію Ігорівну,  
19.09.1985 року народження, 

протягом місяця запрошуємо до Третьої дні-
провської державної нотаріальної контори 
(м. Дніпро, вул. Робоча, 22а) щодо спадщи-
ни Аверіна Ігоря Анатолійовича, померлого 
10 грудня 2020 року.  

Вважати втраченим свідоцтво «Про пра-
во власності» на майно, квартира в місті Ки-
їв, Деснянський р-н, вул. Закревського, 63 А, 
кв. 47, в якій зареєстровані : Куліковський 
Юрій Михайлович (померлий), Куліковський 
Ігор Юрійович (син), Куліковська Валентина 
Іванівна (жінка померлого).

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального 

досудового розслідування
Ухвалою Криничанського районного суду Дніпропетровської об-

ласті від 09 липня 2021 (справа 1-кс/178/260/21, 178/1518/17) нада-
но дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування сто-
совно Полішко Андрія Григоровича у кримінальному провадженні  
№ 12017040680001504 за ознаками складу кримінального правопо-
рушення, передбаченого п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 185, 
ч. 1 ст. 357, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Октябрський районний суд м. Полтави викликає обвинуваченого 

Артамонова Андрія Валерійовича, 12.05.1968 р.н. у підготовче судове 
засідання о 13:30 год. 07.09.2021 р. у справі № 554/6157/21 за обви-
нуваченням Артамонова Андрія Валерійовича, 12.05.1968 р.н., у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Адреса суду: м. Полтава, вул. Навроцького, 5 (зал судо-
вих засідань №5). Явка до суду обов’язкова. 

У разу неявки з поважних причин просимо повідомити про це суд.
Суддя Троцька А.І.
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