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Президент Естонії про довжелезний шлях, який 
належить пройти для досягнення критеріїв членства 

Наші паралімпійці 
встановлюють рекорди

СПОРТ. П’яте олімпійське «золото» у власній кар’єрі та перше 
у командну скарбничку на цьогорічній Паралімпіаді в Токіо вигра-
ла українська плавчиня Єлизавета Мерешко. Вона виборола пер-
шість на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S6, фінішував-
ши з результатом 33,11 секунди і встановивши новий рекорд Пара-
лімпійських ігор у цій дисципліні. Єлизавета Мерешко була одним 
із двох прапороносців України на церемонії відкриття Паралімпіа-
ди-2020. А на попередніх іграх у Ріо вона виграла чотири золоті ме-
далі. Примітно, що на цій самій дистанції бронзову медаль теж ви-
борола українка Ганна Гонтар з результатом 33,4 секунди. 

Ще одну «бронзу» принесла нашій команді Євгенія Бреус у фех-
туванні на шаблі на візках класу А. Це друга медаль на Паралімпій-
ських іграх — 2016 року в Ріо вона теж завоювала «бронзу».

Другу сходинку п’єдесталу здолав і плавець Антон Коль, повідо-
мляє УНІАН. Він став срібним призером на дистанції 100 метрів на 
спині у класі S1 з вродженою вадою опорно-рухового апарату.

Нині в активі нашої збірної вже сім медалей: золота, чотири сріб-
ні і дві бронзові.

КЕРСТІ КАЛЬЮЛАЙД:

ЦИФРА ДНЯ

35 млн фунтів стерлінгів 
залучить від донорів протягом трьох 
років створений Великою Британією 

фонд на підтримку України

«Я хочу, щоб ЄС був 
сміливішим щодо 

розширення. Потрібне 
якесь рішення для 

східних партнерів: чи ми 
пропонуємо їм повноцінне 

членство, чи створюємо 
новий формат для 

України, Молдови, Грузії».

Земля, де все 
починалося і де все 
буде так, як нам треба!

ДО 30-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. Саме українці — спадкоємці 
Київської Русі. І жоден інший народ чи країна ніколи  
не змінять цього факту. І не анексують українську історію, 
віру, лідерів і наше споконвічне право на гідне життя!
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На Полтавщині після 
торішньої перерви 
через пандемію 
відбувся Національний 
Сорочинський ярмарок

НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ 

Указ  
Президента 
України «Про 
День Української 
Державності»
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ЦИТАТА ДНЯ

46 країн засвідчили: Крим — то Україна!
ШЛЯХ ДО ДЕОКУПАЦІЇ. Установчий саміт «Кримської платформи» нагадав РФ як країні-
агресору, що питання окупованого нею півострова геть не закрито 

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Діяльність нового консуль-
таційно-координаційно-

го формату щодо Криму, уста-
новчий саміт якого зібрав пред-
ставників 46 країн і міжнарод-

них організації, має гарантува-
ти постійну присутність крим-
ської теми на міжнародному по-
рядку денному. Дискусія по-
літиків, дипломатів, експертів 
сприятиме протидії наслідкам 
і загрозам російської окупації 
Криму, пришвидшить кінцеву 

мету — повернення Криму до 
складу України. Постійну робо-
ту ініціативи забезпечить спеці-
альний офіс, відкритий у Києві. 
За словами Президента Воло-
димира Зеленського, такі пред-
ставництва відкриють і в інших 
країнах. 

Минуло трохи менш як рік, 
відколи назва «Кримська плат-
форма» пролунала вперше. Ко-
ли торік у вересні на 75-й сесії 
Генасамблеї ООН Володимир 
Зеленський закликав країни-
учасниці долучитися до ство-
рення міжнародної платформи 

з деокупації Криму, мало хто 
уявляв, якою інституційно бу-
де така ініціатива, хто і на яких 
засадах братиме в ній участь і, 
головне, як її діяльність допо-
може Україні повернути 
окупований Росією пів-
острів. 4
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Нечухраний Ігор Іванович, 16.08.1978 року народження, уродженець міс-

та Житомир, проживаючого (зареєстрованого) в м.Житомир, БОС 1/610, 
кв.61, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 Кримінального про-
цесуального кодексу України (далі – КПК України) викликається «30» серп-
ня  2021 року о 12:00 год. до Територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у місті Києві за адресою: м. Київ, бульвар Ле-
сі Українки, 26, 7 поверх (тел. 044-299-38-57) для участі у проведенні допиту 
як підозрюваного у кримінальному провадженні за № 42014110350000438 
від 23.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний 
зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, а в разі неможливості при-
бути за викликом у призначений строк — заздалегідь повідомити про це 
слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на 
виклик є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;  
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-
шення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні 
лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання 
протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяж-
ка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуван-
ням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;  
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або сер-
йозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про ви-
клик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи 
на виклик.

Статтею ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 — якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом по-

рядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього 
накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімаль-
ної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокуро-
ра; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбут-
тя на виклик слідчого судді, суду.

ч. 2 — У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підо-
зрюваного може бути застосовано привід.

ч. 5 — Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий ви-
клик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш 
як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціально-
го досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення 
ч. 5 ст. 139 цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість мі-
сяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кри-
мінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що 
вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території 
України або в районі проведення антитерористичної операції.

Слідчий Другого слідчого відділу
(з дислокацією у м. Києві)
територіального управління  
Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Києві                                  П.Павленко

У провадженні Рівненського міського cyдv Рівненської облас-
ті (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває кримінальне проваджен-
ня № 22019180000000019 (номер провадження 1-кп/569/1072/20, справа  
№ 263/6805/20) про обвинувачення Білого Сергія Михайловича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Рогозін Свя-
тослав Вікторович викликає обвинуваченого Білого Сергія Михайловича, 
26.07.1959 р.н., громадянина України, уродженця м. Тавда Свердловської 
області Російської Федерації, без визначеного місця реєстрації та прожи-
вання, остання реєстрація за адресою: м. Краматорськ Донецької області, 
вул. Шкільна, 68, у судові засідання, які визначено судом та призначено до 
судового розгляду на такі дати: 02 вересня 2021 року о 10 год. 00 хв., 15 ве-
ресня 2021 року о 10 год. 00 хв., 22 вересня 2021 року о 10 год. 00 хв., 30 ве-
ресня 2021 року о 10 год. 00 хв., 06 жовтня 2021 року о 10 год. 00 хв., та від-
будуться в приміщенні Рівненського міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 
1) у залі судового засідання № 1.

ПОВІСТКА
ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ  

ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Колбін Сергій Миколайович, 29.10.1969 року народжен-

ня, останнє відоме місце провадження: АР Крим. м. Севастополь, вул. Щер-
бака 8, відповідно до абз.5 ч.З ст.323 КПК України повідомляється про те, 
що Херсонським міським судом Херсонської області по кримінальному про-
вадженню №4201410000000024 за обвинуваченням Колбіна С. М. за ч. З  
ст. 110, ч. 3 ст. 365 КК України постановлено ухвала про здійснення розгля-
ду справи за відсутністю обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціально-
го судового провадження.

Також Колбін С. М. повідомляється про те, що йому необхідно з’явитися 
02.09.2021 року о 10-00 год. у каб. 208 до Херсонського міського суду  
Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29 для 
участі у розгляді кримінального провадження №766/13493/16-к за ч. З  
ст. 110, ч. 3 ст. 365 КК України в якості обвинуваченого.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського 
міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua

Суддя Н. В. Корольчук

Приватне акціонерне товариство  «Телерадіокомпанія Люкс» (ЄДРПОУ 

20765851) відповідно до частини 1 статті 55 Виборчого кодексу України пу-

блікує наступні розцінки на одиницю (секунду)  ефірного часу для розмі-

щення матеріалів передвиборної агітації в ефірі:

24 телеканалу новин:

Місто  00:00-24:00
ЛЬВІВ 28,00

СУПУТНИК 180,00
Ціни вказані в гривнях без ПДВ

 Радіостанції  «Люкс ФМ».

МІСТО ЧАСТОТА FM  00:00-24:00
ЛЬВІВ 104,7 3,59
ЧЕРКАСИ 106,1 1,00
Ціни вказані в гривнях без ПДВ

Виклик до суду
Обвинувачений Пасканий Віктор Петрович, 02.07.1970 року народження, 

по кримінальній справі № 686/34078/19-к у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст.258-3 ч. 1 КК України, відповідно до вимог  
ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в порядку спе-
ціального судового провадження, яке відбудеться 02 вересня 2021 року о 
10 годині 30 хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Луганської 
області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, 
для участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого.

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

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

Суддя Булгакова Г.В.

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

Обвинувачена Філіпська Наталія Валеріївна, 04.11.1976 року народження, 
відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засі-
дання в порядку спеціального судового провадження по кримінальній справі  
№ 409/2795/16-к за ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 02 вересня 2021 
року о 15 годині 00 хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 
30, для участі в судовому засіданні в якості обвинуваченої.

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

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України
Суддя Булгакова Г.В.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання
Обвинувачений Мальгін Валерій Вікторович, 08.05.1969 року народження, по 

кримінальній справі № 417/3731/17-к у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 
КПК України викликається в судове засідання в порядку спеціального судово-
го провадження, яке відбудеться 02 вересня 2021 року об 11 годині 30 хвилин в 
приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: вул. 
Луганська,30, смт Біловодськ Луганської області, для участі в судовому засідан-
ні в якості обвинуваченого.

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

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139,323 КПК України
Суддя Булгакова Г.В.

Виклик до суду
Обвинувачений Сухачов Андрій Валерійович, 06.07.1976 року народження, 

по кримінальній справі № 408/4537/17-к у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст.109 ч.1,ст.110.ч.2,ст.258-3 ч. 1 КК України, відповідно 
до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в поряд-
ку спеціального судового провадження, яке відбудеться 02 вересня 2021 року 
о 15 годині З0 хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Луганської 
області за адресою: вул. Луганська, З0, смт Біловодськ Луганської області, для 
участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого.

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

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139,323 КПК України
Суддя Булгакова Г.В.

Виклик до суду
Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 18 квітня 

2018 року прийнято до провадження обвинувачений акт, внесений до ЄРДР за  
№ 2201713000000160 відносно Захарової Людмили Миколаївни у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Захарова Людмила Миколаївна у під-
готовче судове засідання по кримінальній справі № 408/3514/17-к, яке відбу-
деться 02 вересня 2021 року о 14 годині 30 хвилин в приміщенні Біловодсько-
го районного суду Луганської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біло-
водськ, Луганської області, для участі в судовому засіданні в якості обвинува-
ченого.

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

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України
Суддя Булгакова Г.В.

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

Обвинувачений Боровський Сергій Іванович 10.11.1957 року народження, 
обвинувачений по кримінальній справі № 417/1579/15-к у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст.258-3 ч. 1 КК України, відповідно до 
вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в порядку 
спеціального судового провадження, яке відбудеться 02 вересня 2021 року о 13 
годині 00 хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Луганської облас-
ті за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, для участі 
в судовому засіданні в якості обвинуваченого.

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

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139,323 КПК України
Суддя Булгакова Г.В.

Повістка про виклик обвинуваченого в судове засідання,  
по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування

Обвинувачений Іорганський Григорій Петрович, 28.09.1981 року народжен-
ня, по кримінальній справі № 408/5959/16-к у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 258-3 ч.1 КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 
323 КПК України викликається в судове засідання в порядку спеціального судо-
вого провадження, яке відбудеться 02 вересня 2021 року о 10 годині 00 хвилин 
в приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, З0, для участі в судовому засі-
данні в якості обвинуваченого.

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

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139,323 КПК України
Суддя Булгакова Г.В.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська викликає Горгулю Сер-

гія Івановича, 30.07.1972 року народження, уродженця м. Алчевськ Лу-

ганської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою:  

м. Дніпро, вул. Троїцька, 20-а, проживає за адресою: м. Дніпро, вул. Ю. Сав-

ченко, 97-а/26, як обвинуваченого у підготовче судове засідання по кри-

мінальному провадженню №42016040000000902 (справа №201/15225/17  

(1-КП/201/198/2021)), яке призначено на 09 год. 30 хв. 02 вересня 2021 року.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Жов-

тневого районного суду м. Дніпропетровська за адресою: 49000, м. Дні-

про, вул. Паторжинського, 18-а, каб. 21 під головуванням судді Мельни-

ченко С.П.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за 

відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Дочірнє підприємство «Телевізійна та радіомовна компанія «Люкс»  

(ЄДРПОУ 36885235)  відповідно до частини 1 статті 55 Виборчого кодек-

су України публікує наступні розцінки на одиницю (секунду)  ефірного ча-

су для розміщення матеріалів передвиборної агітації  в ефірі радіостанції  

«Люкс ФМ».

МІСТО ЧАСТОТА FM 00:00-24:00
ХАРКІВ 105,2 2,81

Ціни вказані в гривнях без ПДВ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «СОФІЯ» відпо-
відно до частини 1 статті 55 Виборчого кодексу України публікує наступні 
розцінки на одиницю (секунду)  ефірного часу для розміщення матеріалів 
передвиборної агітації в ефірі:

— Радіостанція  «Херсон ФМ» в гривнях, без ПДВ:

МІСТО ЧАСТОТА FM 00:00-24:00
ХЕРСОН 99,4 1,82

Ціни вказані в гривнях без ПДВ

Розшукується Мироненко Яна Валеріївна, 11 вересня 1984 року наро-
дження, спадкоємець громадянина Касьяна Івана Андрійовича, 06 січня 
1925 року народження, померлого 10 березня 2021 року в місті Бердянськ 
Запорізької області, для закликання її до спадкування. Спадкоємцю Миро-
ненко Я.В. для прийняття спадщини після померлого Касьяна Івана Андрі-
йовича необхідно звернутися у строк до 10 вересня 2021 року (включно) 
до приміщення, що є робочим місцем приватного нотаріуса Бердянсько-
го районного нотаріального округу Запорізької області Бондаренко Є.Д. 
за адресою: 71118, Запорізька область, Бердянський район, місто Бер-
дянськ, вулиця Шмідта/проспект Праці, 3/45, офіс 19. Тел.: (06153)4-60-05; 
(068)3147386.

Розшукуються спадкоємці громадянина Амельченка Михайла Михайло-
вича, 09 листопада 1970 року народження, померлого 19 травня 2021 ро-
ку в селищі Бердянське Бердянського району Запорізької області. Спадко-
ємцям, які мають намір прийняти спадщину після померлого Амельченка 
Михайла Михайловича необхідно звернутися у строк до 19 листопада 2021 
року (включно) до приміщення, що є робочим місцем приватного нотаріу-
са Бердянського районного нотаріального округу Запорізької області Бон-
даренко Є.Д. за адресою: 71118, Запорізька область, Бердянський район,  
місто Бердянськ, вулиця Шмідта/проспект Праці, 3/45, офіс 19. Тел.: 
(06153)4-60-05; (068)3147386.

  ТОВ «ТРК Клас» (код ЄДРПОУ 24821055  ) повідомляє:   

вартість 1 сек. розміщення матеріалів передвиборної агітації на  

позачергових місцевих виборах Харківського міського голови  

Харківського району Харківської області  в  2021 році на  радіока-

налі «Стильное»,  «Перець FМ»  (101,5) — 1,00  грн без ПДВ.

Адміністративною колегією Південного міжобласного територіаль-

ного відділення Антимонопольного комітету України 10.06.2021 при-

йнято рішення № 65/21-р/к у справі № 12-01/2021 відносно товари-

ства з обмеженою відповідальністю «Калоре». Докладна інформа-

ція про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-сайті АМКУ  

www.amcu.gov.ua.

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного 

комітету України, у зв’язку із неможливістю вручення вимоги № 65-02/1723 

від 28.04.2021 про надання інформації щодо розміру доходу ТОВ «Лідер ін-

дастрі трейдінг» (вул. Велика Васильківська, 143/2, м. Київ, 03150, ідентифі-

каційний код – 40515493) за місцезнаходженням, вказана вимога розміще-

на на офіційному веб-сайті АМКУ (http://www.amcu.gov.ua). 

Свідоцтво про право власності на житло, видане Управлінням справами 

національної академії наук  України 28.09.1994 р. та зареєстроване  

в Бюро 4.10.1994 р. за реєстровим номером 5602 на кв. 57  

по вул. Теремківській, б. 1 в м. Києві, вважати недійсним.  

Я, Лисенко О.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального 

округу, повідомляю, що відкрита спадкова справа після померлого 21 лю-

того 2021 року, Шиленка Анатолія Григоровича, який народився 06 липня 

1940 року.

Рекомендую спадкоємцям за законом або за заповітом звернутися за 

адресою: 02222, місто Київ, проспект Маяковського Володимира, будинок 

32, квартира 40 для оформлення своїх спадкових прав.
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +9  +14 +18  +23 Черкаська +10  +15 +19  +24
Житомирська +7  +12 +17  +22 Кіровоградська +11  +16 +21  +26
Чернігівська +9  +14 +18  +23 Полтавська +12  +17 +21  +26
Сумська +10  +15 +18  +23 Дніпропетровська +13  +18 +22  +27
Закарпатська +7  +12 +16  +21 Одеська +14  +19 +22  +27
Рівненська +7  +12 +16  +21 Миколаївська +14  +19 +23  +28
Львівська +6  +11 +15  +20 Херсонська +14  +19 +24  +29
Івано-Франківська +5  +10 +15  +20 Запорізька +14  +19 +24  +29
Волинська +6  +11 +15  +20 Харківська +12  +17 +23  +28
Хмельницька +7  +12 +16  +21 Донецька +14  +19 +24  +29
Чернівецька +7  +12 +16  +21 Луганська +12  +17 +25  +30
Тернопільська +6  +11 +16  +21 Крим +15  +20 +24  +29
Вінницька +8  +13 +19  +24 Київ +12  +14 +21  +23

Укргiдрометцентр

Розцінки вартості однієї секунди ефірного часу для розміщення ма-
теріалів передвиборної агітації в ефірі телерадіоканалів АТ «НСТУ» за 
рахунок коштів виборчих фондів кандидатів під час проведення про-
міжних виборів народних депутатів України та позачергових виборів 
міського голови, які відбудуться 31 жовтня 2021 року

Теле- та радіоканали АТ «НСТУ» Розцінки за 1 секунду, 
грн з ПДВ

Регіональні телерадіоканали АТ «НСТУ» ТБ Радіо

«UΛ: ХЕРСОН», УКРАЇНСЬКЕ РАДІО у врізках мовлення на 
території м. Херсон та Херсонська область

6,92 2,18

«UΛ: ЧЕРКАСИ, УКРАЇНСЬКЕ РАДІО у врізках мовлення на 
території м. Черкаси та Черкаська область

10,73 4,26

«UΛ: ХАРКІВ», УКРАЇНСЬКЕ РАДІО у врізках мовлення на 
території м. Харків та Харківська  область

16 12

Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській облас-
ті здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22017000000000077 від 23.02.2017, за підозрою Мукоїд О.В. у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України.

Підозрюваній Мукоїд О.В., 13.10.1986 р.н., громадянці України, місце про-
живання: м. Київ, вул. Галицька, 11, кв. 191, необхідно з’явитися до слідчо-
го управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області (м. Київ, пров. Ас-
кольдів, 3-А) об 11 год. 00 хв. 30.08.2021, об 11 год. 00 хв. 31.08.2021, об  
11 год. 00 хв. 01.09.2021 для проведення слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 22017000000000077 від 23.02.2017.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Неверов Дмитро Валерійович, 17.06.1979, року народження, уродженця міс-

та Житомир, проживаючий (зареєстрований) за адресою: АР Крим, м. Феодосія, 
вул. Десантників, 10, кв.11, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 Кримі-
нального процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається 30 
серпня 2021 року о 10:00 год. до Територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у місті Києві за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Укра-
їнки, 26, 7 поверх (тел. 044-299-38-57) для участі у проведенні допиту як підозрю-
ваного у кримінальному провадженні за № 42014110350000448 від 23.12.2014, за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 Криміналь-
ного кодексу України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний 
прибути за викликом до слідчого, а в разі неможливості прибути за викликом у 
призначений строк — заздалегідь повідомити про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свобо-
ди пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини неперебор-
ної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсут-
ність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, по-
дорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку 
з лікуванням 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.

Статтею ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 — якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку 

викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик 
або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин 
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове 
стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у ви-
падку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної 
заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

ч. 2 — У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюва-
ного може бути застосовано привід.

ч. 5 — Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два 
рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або 
міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового роз-
слідування чи спеціального судового провадження.

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 
ст. 139 цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість місяців пере-
ховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відпо-
відальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за 
межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі прове-
дення антитерористичної операції.

Слідчий Другого слідчого відділу 
(з дислокацією у м. Києві)
територіального управління 
Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Києві                           П. Павленко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Корнієнко Ігор Миколайович, 05.12.1969 року народження, уродженця м. Сім-

ферополя, АР Крим, проживаючого (зареєстрованого) АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Поновкіна, 18 «а», кв. 62 відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 Кри-
мінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликаєть-
ся 30 серпня 2021 року о 14:00 год. до Територіального управління Державно-
го бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за адресою: м. Київ, бульвар 
Лесі Українки, 26, 7 поверх (тел. 044-299-38-57) для участі у проведенні допи-
ту як підозрюваного у кримінальному провадженні за № 42014110350000478 від 
24.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
408 Кримінального кодексу України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний 
прибути за викликом до слідчого, а в разі неможливості прибути за викликом у 
призначений строк — заздалегідь повідомити про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свобо-
ди пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини неперебор-
ної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсут-
ність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, по-
дорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку 
з лікуванням 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.

Статтею ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 — якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку 

викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик 
або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин 
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове 
стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у ви-
падку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної 
заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

ч. 2 — У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюва-
ного може бути застосовано привід.

ч. 5 — Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два 
рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або 
міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового роз-
слідування чи спеціального судового провадження.

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 
ст. 139 цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість місяців пере-
ховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відпо-
відальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за 
межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі прове-
дення антитерористичної операції.

Слідчий Другого слідчого відділу
(з дислокацією у м. Києві)
територіального управління 
Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Києві                                      П. Павленко

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНЕ ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ  
ТА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Мерешкіна Григорія Володимировича
Підозрюваному Мерешкіну Григорію Володимировичу, 26.02.1967 

року народження, уродженцю с. Новий світ Старобешевського району 
Донецької області, останнє відоме місце мешкання (реєстрації): Доне-
цька обл., м. Макіївка, мікрорайон Зелений, буд. 28, кв. 35.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя 
Донецької області від 09.08.2021 (справа № 263/9619/21) надано дозвіл 
на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні за № 12015050000000905 від 01.10.2015.   

На підставі ст.ст. 133, 135, 137 КПК України, прошу Вас з’явитися 
30.08.2021 о 10.00 год., 31.08.2021 о 10.00 год., до слідчого відділу 
СУ ГУНП в Донецькій області за адресою: Донецька обл., м. Маріу-
поль, вул. Італійська, 32, каб. 12 до слідчого Шебанця Андрія Петро-
вича (т.0981223049) для участі у допиті як підозрюваного у криміналь-
ному провадженні № 12015050000000905 від 01.10.2015 за ознаками 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 147, ч. 3 
ст. 189 КК України, а також проведення інших слідчих та процесуальних 
дій, передбачених ст. 290 КПК України по кримінальному провадженню 
№ 12015080000000905 від 01.10.2015. 

Наслідки неприбуття на виклик слідчого та поважні причини непри-
буття особи на виклик передбачено ст.ст. 138-139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального 

досудового розслідування стосовно підозрюваного Шлемка П.Д.
Ухвалою слідчого судді Іллічівського районного суду м. Маріуполя Доне-

цької області від 19.08.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні № 42015051100000111 від 
23.02.2015 стосовно Шлемка Павла Дмитровича, 26.11.1986 р.н., місце реє-
страції: Херсонська область, Белозірський район, с. Східне, вул. Ювілейна, буд. 
2., підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.408 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Шлемка П.Д.

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Шлемко Павло Дмитрович, 26.11.1986 р.н., громадянин 

України, місце реєстрації: Херсонська область, Белозірський район, с. Східне, 
вул. Ювілейна, буд.2., у відповідності до ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 27.08.2021, 28.08.2021 об 11:00 до слідчого Третьо-
го слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління 
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, Фесен-
ко Олени Вікторівни, за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Металур-
гів, буд. 193, каб. № 507, для завершення досудового розслідування, відкриття 
матеріалів, вручення обвинувального акта з додатками у кримінальному про-
вадженні № 42015051100000111 від 23.02.2015, в якому Ви є підозрюваним у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.

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

Повістка про виклик до суду 
В провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває кримінальне проваджен-

ня, внесене 6 червня 2014 року до ЄРДР за № 12014100000000845 відносно Дьячен-
ка Геннадія Володимировича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5  
ст. 191 КК України та відносно Радика Івана Львовича, 20.03.1975 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою від 25.11.2019 постановлено здійснювати  спеціальне судове проваджен-
ня стосовно обвинуваченого Дьяченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 р.н. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.12.2019  обвинувальний акт 
призначено до судового розгляду  у даному  кримінальному провадженні. 

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний суд викликає в судове 
засідання на: 09 год. 30 хв. 3 вересня 2021 року обвинуваченого Дьяченка Генна-
дія Володимировича, 06.06.1967 року народження, для розгляду вищезазначено-
го кримінального провадження (судове засідання відбудеться  в приміщенні Ви-
щого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті суду обви-
нувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Головуючий суддя: Мойсак С.М.
Судді: Крикливий В.В., Хамзін Т.Р.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ
На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України викликається підо зрювана 

Кравченко Ніна Володимирівна, 18.02.1951 р.н., яка зареєстрова-
на та мешкає за адресою: м. Луганськ, вул. Чернігівська, б. 6, на 
01.09.2021 о 09:00, 02.09.2021 о 09:00, 03.09.2021 о 09:00 до стар-
шого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сє-
вєродонецьку) Територіального управління Державного бюро роз-
слідувань, розташованого у місті Краматорську Костюкова Олек-
сандра Анатолійовича за адресою: вул. Єгорова, 26, м. Сєвєродо-
нецьк Луганської області (каб. 4) для отримання повідомлення про 
підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України у кримінальному провадженні  
№ 62020050000001354 від 01.07.2020, для участі у допиті як підо-
зрюваної у кримінальному провадженні № 62020050000001354 від 
01.07.2020, а також проведенні інших слідчих та процесуальних дій. 

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

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального до-
судового розслідування. Підозрюваний Бурєєв Володимир Вікторович, 
19.09.1979 р.н., уродженець Луганської області Станично-Луганського 
району, смт Станично-Луганське, останнє місце проживання за адре-
сою: Одеська область, Ренійський район, с. Лиманське, вул. Пошто-
ва, буд. 4Б, відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135, 297-5 КПК Украї-
ни Вам необхідно з’явитися в каб. № 284 до слідчого в ОВС СВ УСБУ в 
Одеській обл. Яніка С.О., за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, тел. 
0487028427, для проведення наступних слідчих та процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 22021160000000059:

- 30.08.2021 о 10 год. 00 хв. для допиту як підозрюваного;
- 30.08.2021 о 12 год. 00 хв. для ознайомлення з матеріалами кримі-

нального провадження № 22021160000000059.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у 

статтях 138—139 КПК України.
При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу.
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