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Головний державний санітарний лікар України про те, 
що очікувана чергова хвиля захворюваності не має 
заскочити країну зненацька 

П’ять перспектив 
«Кримської платформи»

ДЕОКУПАЦІЯ. Установчий саміт «Кримської платформи» — не 
кінець, а початок великої роботи на шляху до деокупації Криму. 
Надалі робота триватиме за п’ятьма основними напрямами. Ідеть-
ся про зміцнення міжнародної політики невизнання спроби анек-
сії Криму; застосування обмежувальних заходів (санкцій); проти-
дія порушенням прав людини; гарантування безпеки і свободи суд-
ноплавства; подолання економічних та екологічних наслідків росій-
ської окупації. Так окреслив подальшу перспективу саміту міністр 
закордонних справ Дмитро Кулеба.

Декларація «Кримської платформи», яку підтримали всі дер-
жави-учасниці саміту та ЄС, залишається відкритою до приєднан-
ня. І Україна активно працюватиме над залученням до «Кримської 
платформи» нових учасників, повідомляє пресслужба МЗС. А 
зобов’язання країн, зафіксовані у документі, перетворюватимуться 
на конкретні дії, заходи та ініціативи, запевнив урядовець.

«Це найсильніший міжнародний документ щодо Криму, ухвале-
ний на міжнародному рівні з 2014 року, — наголосив Дмитро Куле-
ба. — Ми змінюємо статус жертви на статус рятівника. Саме це і є 
філософією нашої зовнішньої політики».

ІГОР КУЗІН:

ЦИФРА ДНЯ

3795 тонн риби
та інших водних біоресурсів офіційно 

виловлено у водосховищах Дніпра  
за сім місяців року. Це на 16% більше, 

ніж торік за цей період 

«Зараз система охорони 
здоров’я готова реагувати 

на виклик нової хвилі 
COVID-19, спричиненої 

штамом  «Дельта»».

Навчальний рік 
розпочнеться 1 вересня 
без дистанційки

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Школи працюватимуть  
у звичайному режимі із дотриманням протиепідемічних 
правил
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3  5 
СУСПІЛЬСТВО

УВКБ ООН: українці 
рятують життя і 
надають допомогу 
там, де її найбільше 
потребують

УКРАЇНА І СВІТ

На Закарпатті ділилися 
досвідом і міркували 
про вдосконалення 
викладання для школярів 
нацменшин

ЦИТАТА ДНЯ

Зарплатні очікування: реальний показник 
десь посередині
РИНОК ПРАЦІ. Фахівці пояснюють, які чинники впливають на зростання статків 

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

В Україні середня заробітна 
плата за підсумками 2021 ро

ку може зрости на 30% і має на

близитися до 16 тисяч гривень 
на місяць. Таке у чомусь сенса
ційне повідомлення останнім ча
сом передруковували різні віт
чизняні ЗМІ. Дехто з них поси
лався на інформаційноаналі

тичний огляд Нацбанку Украї
ни, який надавав такий позитив
ний прогноз.

Водночас деякі експерти за
значають, що середні заробітні 
плати у країні з початку року 

вже зросли на 20%. Однак до
дають дуже важливу деталь: 
під час їх обчислення врахо
вано низьку порівняльну базу, 
адже торік вони знижувалися, 
і вагомо, а чимало працівни

ків позбулися роботи взагалі. 
«Урядовий кур’єр» з’ясовує, 
наскільки коректне таке очі
кування і що насправ
ді відбувається на рин
ку праці. 4
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повідомлення
Касаційний кримінальний суд Верховного Суду 

повідомляє, що кримінальне провадження щодо Бе-
рещанського Юрія Віталійовича за касаційною скар-
гою його захисника — адвоката Ляшенка І. І. на ви-
рок Святошинського районного суду м. Києва від  
27 січня 2020 року та ухвалу Київського апеляційного 
суду від 02 червня 2021 року призначено до розгляду 
у Касаційному кримінальному суді Верховного Суду 
(за адресою: вул. Пилипа Орлика, 4-а, м. Київ, 01043) 
на 27 жовтня 2021 року об 11 годині 30 хвилин.

Суддя М. Ковтунович

Повістка про виклик 

Підозрюваний Єгоров Андрій Михайлович, 

12.08.1962 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 

135 КПК України Вам необхідно з’явитись о 10 год. 

00 хв. 6 вересня 2021 року в каб. 445 за адресою:  

м. Київ, пров. Аскольдів, 3А, до слідчого ГСУ СБ 

України Щебет М.Р. (тел. 044-281-51-58) для про-

ведення допиту в якості підозрюваного у кримі-

нальному провадженні № 22020000000000254.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Відповідно до вимог ст. ст. 40, 133, 135, 297-5 
КПК України, ч. 3 ст. 12 Закону України «Про за-
безпечення прав і свобод громадян та правовий 
режим на тимчасово окупованій території України» 
Шевчук Тетяни Віталіївни, 31.03.1970 р.н. (останнє 
відоме місце проживання: АР Крим, м. Севасто-
поль, вул. Симонок, буд. 57, кв. 2) необхідно при-
бути до Територіального управління Державного 
бюро розслідувань, розташованого у місті Мико-
лаєві (м. Одеса, вул. Мечнікова, 59, н.т. +38 (0512) 
37 97 99) з 06.09.2021 по 10.09.2021 (з 09 год.  
00 хв. по 18 год. 00 хв.) для вручення повідомлення 
про підозру, а також для участі в проведенні слід-
чих та процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №42015161010002112 від 19.03.2015, яке 
розслідується за  ч. 1 ст. 408 КК України.

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

Євгеній ІВАННІКОВ

Приватний нотаріус Савченко А.В. 

(55601, м. Новий Буг Миколаївської області,  

вул. Миколаївська, 3, кв. 9, 067-512-62-88) 

розшукує спадкоємців за законом померлої 

10.02.2021 року 

ПАРАСКУН  

ОЛЕНИ ФЕОДОСІЇВНИ.

Повідомлення про спеціальне досудове розсліду-
вання та повістка про виклик підозрюваного  

Дубровкіна Єгора Геннадійовича
Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького місь-

кого суду Луганської області від 25.08.2021 надано 
дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування стосовно Дубровкіна Єгора Геннадійови-
ча, 28.02.1976 р.н., що зареєстрований та проживає 
за адресою: Луганська область, м. Луганськ, у кри-
мінальному провадженні № 22015130000000130 від 
02.03.2015.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Ви викли-
каєтеся на 30.08.2021 та 31.08.2021 на 10 год. 00 хв. 
до ст. слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях Гуляєва Р.Р. (м. Сєвєродонецьк, 
проспект Космонавтів, 18) для участі у допиті у ста-
тусі підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 22015130000000130 від 02.03.2015 за ознака-
ми кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України, проведенні інших 
слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлен-
ня про завершення досудового розслідування, на-
дання доступу до матеріалів досудового розсліду-
вання, вручення обвинувального акта та реєстру ма-
теріалів досудового розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття на виклик вказані у ст.ст. 138 та 139 КПК Укра-
їни.

Повістка про виклик

Підозрюваний Єгоров Андрій Михайлович, 

12.08.1962 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 

135 КПК України Вам необхідно з’явитись о 10 год. 

00 хв. 7 вересня 2021 року в каб. 445 за адресою:  

м. Київ, пров. Аскольдів, 3А, до слідчого ГСУ СБ 

України Щебет М.Р. (тел. 044-281-51-58) для про-

ведення допиту в якості підозрюваного у кримі-

нальному провадженні № 22020000000000254.

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

Біловодський районний суд Луганської області викликає обвинувачено-
го Гречку Василя Івановича, 02.08.1981 року народження, зареєстрований за 
адресою: Луганська область, Біловодський район, с. Новоспасівка, вул. Шев-
ченка, 15, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КІЖ України у судове засідання 
в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 3 вересня 2021 
року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Біловодського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 
30, для участі у розгляді справи 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 Соболєв Є.О.

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

Обвинувачений Княжев Сергій Миколайович, 7 квітня 1959 року народження, 
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Юрія Гагаріна, 
7/137, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається у підго-
товче судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке при-
значено на 10 годину 00 хвилин 3 вересня 2021 року в приміщенні Біловодсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30, для участі у підготовчому судовому засіданні в якос-
ті 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 Соболєв Є.О.

Оголошення про виклик обвинуваченого
Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 29 березня 

2018 року прийнято до провадження обвинувальний акт, внесений до Єдиного 
державного реєстру досудових розслідувань за № 22014130000000418 за обви-
нуваченням Палянички Олександра Вікторовича у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

До суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, у 
підготовче судове засідання на 14 годину 30 хвилин 3 вересня 2021 року викли-
кається обвинувачений Паляничка Олександр Вікторович.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Соболєв Є.О.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Блейз Ірину Геннадіївну, 21 лютого 1978 р.н., в якості 
обвинуваченої в підготовче судове засідання по кри-
мінальному провадженню № 42016000000002390, 
внесеного до ЄРДР 14.09.2016 року відносно Блейз 
Ірини Геннадіївни у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено 
підготовче судове засідання на підставі обвинуваль-
ного акта у кримінальному провадженні, за яким ви-
сунуте обвинувачення Блейз Ірини Генадіївни у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 111 КК України у відкритому судовому засі-
данні на 11 год. 00 хв. 3 вересня 2021 року, про що 
повідомити зацікавлених осіб.

 Суддя В.В. Бугіль

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/2593/2020 за обвинуваченням Прокопенко 
Юлії Анатоліївни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, згідно 
Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 22017000000000347 від 21.09.2017.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 06 вересня 2021 року о  15:00 
у приміщенні Шевченківського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 
каб. №611.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя А.В. Кваша

   Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в підготовче засідання, яке відбудеться о 14 годині 
30 хвилин 06 вересня 2021 року в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, 
обвинувачену Губарєву Катерину Юріївну, 05 липня 
1983 року народження, в рамках кримінального про-
вадження № 22014000000000242, внесеного до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2014 
року, за ознаками вчинення кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя Є.О.Мартинов

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Котовського Юрія Олексійовича, що об-
винувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться о 10:30 годині 06.09.2021 ро-
ку в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва 
за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинувачено-
го, свідка, потерпілого, цивільного відповідача перед-
бачені статтею 139 КПК України, а також наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК 
України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК 
України, потерпілого — статтею 325 КПК України, ци-
вільного позивача, цивільного відповідача та їх пред-
ставників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліс-
та, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України. 

Суддя О.В.Жежера
Оголошення про виклик обвинуваченої  

при здійсненні судового засідання в порядку  
спеціального судового провадження

Обвинувачена Басова Єсенія Сергіївна, 16.11.1975 ро-
ку народження, яка зареєстрована за адресою: Луган-
ська область, м. Красний Луч, вул. Пирогова, 5, відпо-
відно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликаєть-
ся в підготовче судове засідання в порядку спеціального 
судового провадження на 11 годину 00 хвилин 3 вересня 
2021 року в приміщенні Біловодського районного суду 
Луганської області за адресою: Луганська область, смт 
Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі у підготовчому 
судовому засіданні в якості обвинуваченої.

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

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

Суддя Соболєв Є.О.

Виклик до суду
Ухвалою Біловодського районного суду Луганської 

області від 18 липня 2017 року прийнятого до про-
вадження обвинувальний акт по кримінальній справі  
№ 433/715/17-к, внесений до єдиного державного реє-
стру досудових розслідувань за № 2201613000000331 
відносно Сидоренко Світлани Анатоліївни у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Сидоренко 
Світлана Анатоліївна. У судове засідання, яке відкладе-
но на 2 вересня 2021 року oб 11 годині 00 хвилин та від-
будеться в приміщенні суду за адресою: вул. Луганська, 
буд. З0, смт Біловодськ, Луганська область.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вва-
жається повідомлений про дату, час та місце слухання 
справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Булгакова Г.В.

Виклик до суду
Ухвалою Біловодського районного суду Луганської 

області від 13 листопада 2018 року прийнятого до про-
вадження обвинувальний акт по кримінальній справі  
№ 408/9622/18-к, внесений до єдиного державного реє-
стру досудових розслідувань за № 22018130000000313 
відносно Святишенко Юрія В’ячеславовича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 
109, ч. 1 ст. 110 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Святишенко 
Юрій Вячеславович. У судове засідання, яке відкладено 
на 02 вересня 2021 року о 14 годині 00 хвилин та від-
будеться у приміщенні суду за адресою: вул. Луганська, 
буд. 30, смт Біловодськ, Луганська область.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вва-
жається повідомлений про дату, час та місце слухання 
справи.

Наслідки неявки передбачені ст.323 КПК України.
Суддя Булгакова Г.В.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче 
судове засідання по якому здійснювалося  

спеціальне досудове розслідування
Обвинувачений Святишенко Юрій В’ячеславович, 

05.09.1981 року народження, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК Украї-
ни, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України по 
кримінальній справі № 408/3583/16-к викликається в су-
дове засідання в порядку спеціального судового прова-
дження, яке відбудеться 2 вересня 2021 року о 14 годи-
ні 00 хвилин у приміщенні Біловодського районного су-
ду Луганської області за адресою: Луганська область,  
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в судово-
му 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.

Святошинський районний суд міста Киє-
ва викликає у якості обвинуваченого Рябко-
ва Олександра Павловича для розгляду кримі-
нального провадження, внесеного до ЄРДР за 
№42016010000000284 відносно Рябкова Олек-
сандра Павловича, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК Укра-
їни, та повідомляє, що судове засідання відбу-
деться 07.10.2021 р. о 12.30 год. у приміщен-
ні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Оздоба М. О.

Дарницький районний суд м. Києва викли-
кає Георгіаді Ларису Федорівну, 15.05.1960 р.н.  
(яка проживає за адресою: АР Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. Безпалого, 48), обвинуваченої у 
вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підго-
товче судове засідання, призначене 06.09.2021 
року о 15 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою! При собі необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу. Су-
дове засідання у кримінальному провадженні 
відбудеться в приміщенні Дарницького район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Се-
вастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження. 

Суддя П. Л. Коляденко

В провадженні Солом’янського районного суду 
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Уржумової Наталії Валеріївни, обвинуваче-
ної у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідан-
ня викликається Уржумова Наталія Валеріївна, 
21.02.1972 р.н., обвинувачена у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, яке відбудеться 2 вересня 2021 
року о 16-00 год. у приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул.  
П. Шутова, 1, каб.4, під головуванням судді 
Криворот О.О.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченої в порядку спеціального 
судового провадження.

Повістка про виклик

Підозрюваний Єгоров Ан-
дрій Михайлович, 12.08.1962 
р.н., відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135 КПК України Вам необ-
хідно з’явитись о 10 год. 00 хв. 
8 вересня 2021 року в каб. 445 
за адресою: м. Київ, пров. Ас-
кольдів, 3А, до слідчого ГСУ СБ 
України Щебет М.Р. (тел. 044-
281-51-58) для проведення до-
питу в якості підозрюваного у 
кримінальному провадженні  
№ 22020000000000254.

Після померлого 06 грудня 2020 року 
САФРОНЕНКА  

ВІКТОРА МИХАЙЛОВИЧА,  
10 березня 1947 р.н., відкрилася 

спадщина. Спадкоємцям звертати-
ся до нотаріуса за адресою: 61024,  
м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 65, 
оф. 3, протягом місяця від дня пу-

блікації; тел.: 066 173-61-65.

Сьома київська державна но-
таріальна контора (м. Київ, вул. 
Ахматової Анни, 7/15) запрошує 
спадкоємців померлого 27 листо-
пада 2020 року 

ВОРОТНІКОВА  
ЄВГЕНА КИРИЛОВИЧА, 

1982 р.н.

Повістка про виклик,  
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України

Обвинуваченому Крилову Віктору Олександровичу, 
09.04.1987 р.н., проживаючому за адресою: Одеська область, 
м. Ізмаїл, вул. Івана Франка, 7, кв. 146, необхідно з’явитися 
в судове засідання, яке відбудеться 06.09.2021 о 10 год. 00 
хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський 
районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні 
причини неприбуття особи на виклик суду передбачені стат-
тею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого 
передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Генко Максима Геннадійовича, 
31.08.1983 року народження, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. 
Варненська, 2/2, кв. 115, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України для 
участі в судовому засіданні з розгляду кримінального провадження в поряд-
ку спеціального судового провадження стосовно Генко М.Г., обвинуваченого у 
скоєнні злочину, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 258-5 КК України, яке відбудеть-
ся 06.09.2021 о 10 год. 10 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, При-
морський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причи-
ни неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В.М. 

У провадженні Галицького районного суду м. Львова (колегія суддів у складі го-
ловуючого судді Стрельбицького В. В.) знаходиться кримінальне провадження про 
обвинувачення Ткаченка Володимира Ярославовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що підготовче судове засідання у даній справі судом призначе-
но на 6 вересня 2021 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Галицького район-
ного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2 (2 поверх, 3 кабінет).

Попереджаємо Ткаченка Володимира Ярославовича, 07.07.1980 року народжен-
ня, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, квартал Ленін-
ського комсомолу, буд. 5, кв. 56, що у випадку Вашої неявки у судове засідання на 
вищевказані дату та час, справу буде розглянуто у Вашій відсутності на підставі на-
явних доказів у матеріалах справи.
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26..31

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +11 +16 +22 +27 Черкаська +10 +15 +23 +28
Житомирська +10 +15 +19 +24 Кіровоградська +11 +16 +23 +28
Чернігівська +11 +16 +22 +27 Полтавська +11 +16 +24 +29
Сумська +11 +16 +22 +27 Дніпропетровська +12 +17 +25 +30
Закарпатська +8 +13 +16 +21 Одеська +14 +19 +24 +29
Рівненська +9 +14 +17 +22 Миколаївська +13 +18 +25 +30
Львівська +8 +13 +16 +21 Херсонська +15 +20 +26 +31
Івано-Франківська +9 +14 +16 +21 Запорізька +14 +19 +26 +31
Волинська +8 +13 +16 +21 Харківська +12 +17 +25 +30
Хмельницька +9 +14 +18 +23 Донецька +14 +19 +26 +31
Чернівецька +9 +14 +18 +23 Луганська +12 +17 +25 +30
Тернопільська +9 +14 +17 +22 Крим +16 +21 +27 +32
Вінницька +10 +15 +21 +26 Київ +13 +15 +24 +26

Укргiдрометцентр

П’ятою Харківською державною нотаріальною конторою від-

крито спадкову справу №70п/2021 після померлої 06.01.2021 року 

ШАМАРДІНОЇ ЛІДІЇ ІВАНІВНИ,  

27.07.1936 року народження, 

зареєстрованої за адресою: м. Харків, вулиця Кричевського, буд. 

40, кв. 95. Можливим спадкоємцям необхідно звернутися за адре-

сою: 61024, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  ВОЛОБУЄВА С.В. 
Громадянин України Волобуєв Сергій Вікторович, 27.12.1971 року 

народження, уродженець с. Піски, Ясинуватського району Донецької 
області, зареєстрований за адресою: Донецька область, с. Піски Яси-
нуватського району, вул. Тарасенка, буд. № 16, кв. 3, на підставі ст. ст. 
133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитись в період часу з 09 
год.00 хв. до 12 год. 00 хв. 30.08.2021 та 31.08.2021 до слідчого відді-
лу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ 
СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого Бутенка Тараса 
Андрійовича за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Мор-
ських Десантників, буд.20, кабінет №6,  для вручення Вам письмово-
го повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та проведен-
ня інших слідчих (процесуальних) дій  за Вашою участю у  криміналь-
ному провадженні №2202005000000179, внесеному до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 30.09.2020 за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 
та ч. 2 ст. 260 КК України.

Повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого без поваж-
них причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, настають 
наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (права вимоги за кредитами)  

АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номера лотів: 1) GL5N420588; 2) GL18N020590, GL18N020591, 

GL15N020592
Короткий опис активів  
(майна) в лотах:

1) Кредитний портфель за 148 кредитними до-
говорами, укладеними з фізичними особа-
ми; 2) Права вимоги за кредитними договора-
ми №79.1/06-КЛВ-08 від 21.02.2008, №066/67-
КЛТ-08 від 20.11.2008, №22.1/336-КЛТ-08 від 
28.11.2008, укладеними з юридичними  
особами

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукці-
онів)/електронних аукціонів: 

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону: 

10.09.2021

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)/електронного  
аукціону

Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (аукціону)/електронного аукціону по кожно-
му лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.
sale 

Детальна інформація  
щодо лота

1) https://www.fg.gov.ua/passport/50242;  
2) https://www.fg.gov.ua/passport/50247

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севасто-
поля здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслі-
дуванням у кримінальних провадженнях № 42016000000002623 
від 28.09.2016, № 42016000000003296 від 11.11.2016,  
№ 42016000000002775 від 07.10.2016, № 42016000000002362 
від 13.09.2016, № 42016000000004002 від 20.12.2016,  
№ 42016000000002612 від 28.09.2016, № 42016000000002687 
від 06.10.2016 за фактом надання іноземній державі та її пред-
ставникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти 
України з боку суддів Автономної Республіки Крим, за ознака-
ми злочину передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна 
зрада).

У вищезазначених кримінальних провадженнях зібрано до-
статньо доказів для повідомлення про підозру Борісенку Єв-
генію Валентиновичу, 12.06.1982 року народження, Атаманю-
ку Герману Степановичу, 15.12.1967 року народження, Коше-
лєву Василю Івановичу, 11.05.1962 року народження, Нікіщен-
ко Марині Ігорівні, 09.04.1983 року народження, Пікулі Едуарду 
Олександровичу, 10.03.1976 року народження, Проскурня Сер-
гію Миколайовичу, 14.12.1974 року народження, Морозко Оль-
зі Романівні, 08.04.1983 року народження, , у зв’язку із викладе-
ним на виконання положень ст. 297 – 5 Кримінального проце-
суального кодексу України пропоную вищезазначеним особам 
та їх захисникам прибути до прокуратури Автономної Республі-
ки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший 
поверх) з 30.08.2021 по 31.08.2021 (з 09:00 по 18:00) для про-
ведення вказаної процесуальної дії.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зі-
брані під час досудового розслідування докази достатніми для 
складання обвинувального акта прокурор або слідчий за його 
дорученням зобов’язаний повідомити підозрюваному, його за-
хиснику про завершення досудового розслідування та надання 
доступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказано-
му кримінальному провадженні зібрані усі необхідні докази для 
складання обвинувального акта.

У зв’язку з цим, інформуємо, що зазначені вище підозрюва-
ні можуть ознайомитись з матеріалами вказаних кримінальних 
проваджень з можливістю здійснення копіювання та інше від-
повідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення 
ст. 28 КПК України, пропонуємо зазначеним вище підозрюва-
ним прибути разом із своїми захисниками до прокуратури Ав-
тономної Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. 
Ділова, 24, перший поверх) з 30.08.2021 по 31.08.2021 (з 09:00 
по 18:00) для проведення процесуальних дій, у тому числі озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження в поряд-
ку ст. 290 КПК України.

Разом з цим, пропоную вам в цей же строк відповідно до  
ч. 6 ст. 290 КПК України надати прокурорам по вказаним кри-
мінальним провадженням доступ та можливість скопіювати або 
відобразити відповідним чином будь-які речові докази, доку-
менти, або копії з них, які ви маєте намір використовувати як 
докази в суді. 

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінально-
го провадження зобов’язані письмово підтвердити протилежній 
стороні — прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із 
зазначенням найменування таких матеріалів.

ПОВІСТКА 
про виклик Пінчука А.Ю.

Пінчук Андрій Юрійович, 27.12.1977 р.н., останнє відоме місце ре-
єстрації та проживання: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 19-В, 
кв. 306, на підставі ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися 31.08.2021 в період часу з 09:00 до 14:00, до служ-
бового кабінету № 7 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у 
м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби без-
пеки України в Донецькій та Луганській областях, до старшого слід-
чого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Ма-
ріуполь Донецької області) Головного управління Служби безпеки 
України в Донецькій та Луганській областях майора юстиції Заїки 
Вадима Васильовича, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Морських Десантників, 20, для вручення повідомлення про пі-
дозру у кримінальному провадженні № 22015050000000223, внесе-
ному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2015, за ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 06, 07, 08 вересня 2021 року 
в період часу з 09:00 до 16:00 для допиту в якості підозрюваного та 
проведення інших процесуальних дій.

Повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого без по-
важних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, на-
стають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Розшукуються спадкоємці після смерті ДУЖЕНКОВА ВАСИ-
ЛЯ МИКОЛАЙОВИЧА, який помер 18.08.2009 р. Спадкова спра-
ва відкрита приватним нотаріусом Миколаївського районного 
нотаріального округу Миколаївської області, Філіпенко О.М., 
тел.0673379802.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської облас-
ті (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває кримінальне проваджен-
ня №12014120000000196 (номер провадження 1-кп/329/17, справа 
№569/1031/17) про обвинувачення Сича Івана Олексійовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України. 

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Євген Іва-
нович викликає обвинуваченого Сича Івана Олексійовича, 08.02.1960 р.н., 
громадянина України, уродженця с. Кисоричі Рокитнівського району Рівнен-
ської області, без визначеного місця реєстрації та проживання, остання ре-
єстрація за адресою: Рівненська область, Рокитнівський район, вул. Радян-
ська, 18-А, смт Рокитне,  у судове засідання для участі в судових дебатах, яке 
визначено судом та призначено до судового розгляду на 03 вересня 2021 
року 15 год. 00 хв. та відбудуться в приміщенні Рівненського міського суду 
(м. Рівне, вул.. Шкільна, 1) у залі судового засідання №1.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК 
Громадянин України Аброчнов Микола Олександрович, 10.04.1985 р.н., 

уродженець м. Донецьк Донецької обл., зареєстрований за адресою: м. До-
нецьк, вул. Малахова, буд. 7, кв. 32, на підставі ст.ст. 133, 135 КПКУ Вам не-
обхідно з’явитись у період часу з 31.08. по 02.09.2021 включно о 09 год. до 
начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області Буряка І.М. за адресою:  
м. Маріуполь, вул. Грецька, 11, каб. № 8 для повідомлення про завершен-
ня досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами до-
судового розслідування, а також вручення обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування за ч. 1 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.

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 31.08. по 02.09.2021 
включно о 10 год. до начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області Буря-
ка І.М. за адресою: м. Маріуполь, вул. Грецька, 11, каб. № 8 для повідомлен-
ня про завершення досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з 
матеріалами досудового розслідування, а також вручення обвинувально-
го акта та реєстру матеріалів досудового розслідування ч. 1 ст. 260, ч. 1  
ст. 255 (у редакції від 27.04.2014), ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 28, ч. 
1 ст. 149 ККУ у кримінальному провадженні № 12014100080007021 від 
13.08.2014.

Громадянин України Кривонос Юрій Сергійович, 26.12.1978 р.н., уро-
дженець м. Бахмут Донецької обл., зареєстрований 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 31.08. по 02.09.2021 включно об 11 год. до началь-
ника відділу СУ ГУНП в Донецькій області Буряка І.М. за адресою: м. Марі-
уполь, вул. Грецька, 11, каб. № 8 для повідомлення про завершення досу-
дового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудово-
го розслідування, а також вручення обвинувального акта та реєстру матері-
алів досудового розслідування за ч. 1 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.

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 31.08. по 02.09.2021 включ-
но о 12 год. до начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області Буряка І.М. 
за адресою: м. Маріуполь, вул. Грецька, 11, каб. № 8 для повідомлення про 
завершення досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з мате-
ріалами досудового розслідування, а також вручення обвинувального ак-
та та реєстру матеріалів досудового розслідування за ч. 1 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 ре-
дакції від 27.04.2014) у кримінальному провадженні № 12014100080007021 
від 13.08.2014.

Громадянин України Євдокимов Василь Вікторович, 08.02.1973 р.н., уро-
дженець м. Дебальцево Донецької обл., зареєстрований за адресою: м. Де-
бальцево, вул. Красна, буд. 118, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам необ-
хідно з’явитись у період часу з 31.08. по 02.09.2021 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 повідомлення про завершен-
ня досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами до-
судового розслідування, а також вручення обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування ч.1 ст. 260, ч. 1 ст. 255 (у редакції від 
27.04.2014), ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 149 ККУ у криміналь-
ному провадженні № 12014100080007021 від 13.08.2014.

Громадянин України Кулініч Михайло Володимирович, 25.08.1987 р.н., 
уродженець м. Донецьк Донецької обл., зареєстрований за адресою: м. До-
нецьк, вул. Лісна, буд. 11, кв. 2, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам необ-
хідно з’явитись у період часу з 31.08. по 02.09.2021 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 повідомлення про завершен-
ня досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами до-
судового розслідування, а також вручення обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування за ч. 1 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.

Громадянин України Єрьомичев Руслан Володимирович, 15.07.1979 р.н., 
уродженець м. Макіївка Донецької обл., зареєстрований за адресою: м. Ма-
кіївка, вул. Макарова, буд. 81, кв. 9, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам 
необхідно з’явитись у період часу з 31.08. по 02.09.2021 включно о 16 год. 
до начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області Буряка І.М. за адресою:  
м. Маріуполь, вул. Грецька, 11, каб. № 8 для повідомлення про завершен-
ня досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами до-
судового розслідування, а також вручення обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування за ч. 1 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.

Громадянин України Бредихін Андрій Васильович, 06.08.1970 р.н., уро-
дженець м. Маріуполь Донецької обл., зареєстрований за адресою: м. Ма-
ріуполь, вул. Київська, буд. 92, кв. 52, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам 
необхідно з’явитись у період часу з 31.08. по 02.09.2021 включно о 17 год. 
до начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області Буряка І.М. за адресою: 
 м. Маріуполь, вул. Грецька, 11, каб. № 8 для повідомлення про завершен-
ня досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами до-
судового розслідування, а також вручення обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування за ч. 1 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.
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