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Голова Державної служби спеціального зв’язку  
та захисту інформації про співпрацю з Агентством з 
кібербезпеки та безпеки інфраструктури Держдепу США

РФ укотре порушує 
мінські угоди

ДИПЛОМАТІЯ. Рішення РФ не підтримувати широкий кон-
сенсус, який існує в межах ОБСЄ, із продовження мандата Місії 
спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через дер-
жавний кордон «Гуково» і «Донецьк» після 30 вересня 2021 ро-
ку свідчить про подальші агресивні наміри РФ. У вітчизняному 
МЗС у такій відмові вбачають наміри продовжувати й збільшу-
вати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, 
регулярних військ і най манців на тимчасово окуповану терито-
рію України в Донецькій та Луганській областях. А це ставить під 
сумнів прозорість дій на кордоні й може спричинити подальшу 
ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

Реалізація цього наміру — продовження дій Росії, спрямова-
них на свідомий саботаж імплементації мінських домовленос-
тей, зокрема параграфа 4 мінського протоколу від 5 вересня 
2014 року. Він передбачає забезпечення постійно діючого мо-
ніторингу та верифікації ОБСЄ державного кордону між Украї-
ною та Росією, йдеться у коментарі вітчизняного зовнішньополі-
тичного відомства. 

ЮРІЙ ЩИГОЛЬ:

ЦИФРА ДНЯ

44,8 млн тонн
ранніх зернових і зернобобових культур 

намолочено цьогоріч із 10,2 млн га 
площ. Це рекорд за всю історію країни

«Разом побудуємо ефективну 
й надійну систему 

стримування та протидії 
інформаційній і гібридній 

війні, яку вже восьмий 
рік Росія веде проти 

України».

Америка не полишає 
нас у боротьбі  
з агресором

НАЦБЕЗПЕКА. Оприлюднено п’ять головних переваг Рамкової 
угоди про стратегічні основи оборонного партнерства між 
міністерствами оборони України та США
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Основні тенденції 
на продовольчому 
ринку цієї осені 
аналізує «Урядовий 
кур’єр» 

СПОЖИВАЧ

Вітчизняні 
відпочивальники 
оцінили курортну 
привабливість 
приморської Донеччини 
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ЦИТАТА ДНЯ

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



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

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт із матеріа-
лами судового провадження у кримінальному провадженні за  № 52017000000000016 від 
04 січня 2017 року за обвинуваченням Біленького Олексія Юрійовича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 
ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 09.06.2020 постановлено здійснювати спе-
ціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Біленько-
го Олексія Юрійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 
ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 01.03.2021 призначено судовий розгляд у 
кримінальному провадженні № 52017000000000016 від 04.01.2017 року. У зв’язку з чим 
викликається Біленький Олексій Юрійович, 07 серпня 1965 року народження, громадянин 
України, який народився в м. Москва Російської Федерації, що зареєстрований за адресою: 
м. Київ, вул.Кудрявська, 13-19, кв.31, адреса останнього відомого місця проживання: м. Ки-
їв, вул. Кловський узвіз, б.5, кв. 10, який обвинувачується у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 
ст.191 КК України, в судові засідання, які відбудуться  14 вересня 2021 року о 08:00 год.  у 
приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий 
суддя: Задорожна Л.І., судді: Шкодін Я.В., Федоров О.В.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайом-
леним з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Девятий Сергій Михайло-

вич, 21.04.1991 року народження, зареє-
стрований за адресою: Вінницька область, 
Чернівецький район, с. Сокіл, вул. Жовтне-
ва, 11, відповідно до вимог ст.ст. 133-135, 
297-5 КПК України викликається із захис-
ником 10.09.2021 об 11 год. до Державно-
го бюро розслідувань (м. Київ, вул. Борисо-
глібська, 18, каб. № 521) для допиту в якості 
підозрюваного та проведенні інших слідчих
та процесуальних дій.

30.08.2021 надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування від-
носно Девятого С.М.

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

Слідчий ДБР І. Гончарук,
044-365-40-00

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Чумак Ігор Євгенович, 

22.09.1977 року народження, зареєстрова-
ний за адресою: м. Київ, проспект Черво-
нозоряний, 152а, відповідно до вимог ст.ст. 
133-135, 297-5 КПК України викликається із
захисником 10.09.2021 на 13 год. до Дер-
жавного бюро розслідувань (м. Київ, вул.
Борисоглібська, 18, каб. № 521) для допиту
в якості підозрюваного та проведенні інших
слідчих та процесуальних дій.

30.08.2021 надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування від-
носно Чумака І.Є.

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

Слідчий ДБР І. Гончарук,
044-365-40-00

В провадженні Сєвєродонецького міськрайон-
ного суду Луганської області знаходиться кри-
мінальне провадження №1-кп/428/754/2021 
(справа № 428/6045/21), внесене до ЄРДР за  
№ 12020130370000601 від 27.03.2020 року, у відно-
шенні Аванесова Вадима Васильовича, обвинуваче-
ного у вчиненні кримінальних правопорушень-зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. З ст. 191 КК Укра-
їни, по якому здійснювалось спеціальне досудове 
розслідування в порядку, передбаченому ч.2 ст.297-
1 КПК України.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України Сєвєродо-
нецький міський суд Луганської області викликає 
Аванесова Вадима Васильовича у підготовче судове 
засідання, що відбудеться 13.09.2021 року о 16 го-
дині 00 хвилин в залі судових засідань № 1 Сєвєро-
донецького міського суду Луганської області: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби На-
родів, буд. 19. Кримінальне провадження розгляда-
ється суддею Комплєктовою Т.О.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування оголошення обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомлений з його зміс-
том.

В провадженні Сєвєродонецького міськрайонного суду Луганської області знаходиться криміналь-
не провадження 1-кп/428/752/2021 (справа № 428/6001/21), внесене до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за № 12021130000000005 від 05.01.2021 року у відношенні Цибенка Романа Євгеновича, 
Вєдєрникова Віталія Володимировича, Додукалова Володимира Вікторовича, Видиша Олексія Сергі-
йовича, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260, 
ч. 1 ст. 263, ч. З ст. 146, ч 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 187 КК України, по якому здійснюва-
лось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ч.2 ст.297-1 КПК України. На під-
ставі ст. 297-5, 323 КПК України Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає Цибенка 
Романа Євгеновича, Вєдєрникова Віталія Володимировича, Додукалова Володимира Вікторовича, Ви-
диша Олексія Сергійовича у судове засідання, що відбудеться 15.09.2021 року о 16 годині 00 хвилин в 
залі судових засідань № 1 Сєвєродонецького міського суду Луганської області: Луганська область, м. 
Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, буд. 19. Кримінальне провадження розглядається суддею 
Комплєктовою Т.О. Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування оголошення об-
винувачений вважається належним чином ознайомлений з його змістом.

АСОЦІАЦІЯ МУЗИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ (ідент. код 34980593) повідомляє 
про проведення Загальних зборів членів Асоціації 04 жовтня 2021 року о 10:00 
за адресою: Київ, вул. М. Бойчука (Кіквідзе), 11. 

Серед питань порядку денного: 
1) зміна складу членів Асоціації, 2) виключення ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЗВУКО-

ЗАПИС» та ТОВ «МЕЙДЖОРС М’ЮЗІК» із членів Асоціації. 
Контакти для питань та пропозицій щодо проведення Загальних зборів: 

office@uami.org.ua, +38(050)344-51-12.

Обвинувачений Желіба Микола Мико-
лайович, 25.06.1986 р.н., зареєстрований 
за адресою: Донецька область, м. Новоа-
зовськ, вул. Леніна, 12, фактично прожи-
ває: Донецька область, м. Новоазовськ, 
вул. Кірова, 147а, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог 
ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається 
в судове засідання в порядку спеціально-
го судового провадження, яке відбудеть-
ся 15.09.2021 року о 13-00 год., 05.10.2021 
року о 10-00 год., 06.10.2021 року о 09-00 
год. до Якимівського районного суду За-
порізької області (Запорізька область, смт 
Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел.(06131)6-
11-80) для участі в судовому засіданні як
обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик до суду передбаченні ст. 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Нестеренко Т.В.

Повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

24.06.2021 року приватним нотаріусом 
Сєвєродонецького районного нотаріаль-
ного округу Луганської обл. Глаговською 
О.В. була заведена спадкова справа піс-
ля смерті 

Мартишус Лідії Миколаївни,  
05.03.1961 р.н, 

яка померла 26.01.2021 р., для встанов-
лення кола спадкоємців, які бажають при-
йняти спадщину в тому числі, які були за-
реєстровані з померлою на день її смер-
ті, та представників малолітніх, недієз-
датних спадкоємців, а також спадкоєм-
ців за заповітом, всіх спадкоємців прошу 
з’явитися до приватного нотаріуса Гла-
говської О.В, за адресою: Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, 
інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКО-
НОМ спадкоємцям, які прийняли спадщи-
ну подавши заяву нотаріусу.

Шевченківський районний суд м. Киє-
ва викликає в судове засідання, яке від-
будеться об 11 годині 30 хвилин 06 верес-
ня 2021 року в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 
№ 504, обвинувачену Петрову Юлію Ві-
кторівну, 16 листопада 1975 року наро-
дження, в рамках кримінального прова-
дження № 42016000000002779, внесено-
го до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань 07 жовтня 2016 року, за ознаками 
вчинення кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду 
дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження. 

Суддя Є.О. Мартинов
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Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-
5 КПК України ч. 3 ст. 12 Закону України 
«Про забезпечення прав і свобод громадян 
та правовий режим на тимчасово окупова-
ній території України» 10.09.2021 о 12:40 
год., до Шевченківського районного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ,  вулиця Дег-
тярівська, 31А, для участі в розгляді клопо-
тання слідчого про здійснення спеціально-
го досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні №22021011000000040 
від 16.08.2021 викликається підозрюва-
ний у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч.1 ст. 438 КК Укра-
їни Коваленко Володимир Владиславович 
04.02.1962 р.н., громадянин України, уро-
дженець м. Луганськ, проживає: м. Севас-
тополь, вул. Хрустальова, 19 а, кв. 32 (тим-
часово окупована територія Кримського 
півострова). 

Одночасно роз’яснюю, що згідно ст. 
139 КПК України ухилення від явки на ви-
клик слідчого, прокурора чи судовий ви-
клик слідчого судді, суду (неприбуття на 
виклик без поважної причини більш як два 
рази) підозрюваним, обвинуваченим, який 
оголошений у міжнародний розшук, та/
або який виїхав, та/або перебуває на тим-
часово окупованій території України, те-
риторії держави, визнаної Верховною Ра-
дою України державою-агресором, є під-
ставою для здійснення спеціального досу-
дового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Суддя Мартинов Є.О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Відповідно до вимог ст. ст. 40, 133, 

135, 297-5 КПК України, ч. 3 ст. 12 За-
кону України «Про забезпечення прав 
і свобод громадян та правовий ре-
жим на тимчасово окупованій терито-
рії України» Макаров Григорій Євгено-
вич, 29.11.1980 р.н. (останнє відоме 
місце проживання: Кіровоградська об-
ласть, м. Кіровоград (Кропивницький), 
вул. Кавалерійська, 3) необхідно прибу-
ти до Територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташо-
ваного у місті Миколаєві (м. Кропив-
ницький, вул. Грінки, 2, н.т. +38 (0512) 
37 97 99) з 14.09.2021 по 17.09.2021 (з 
09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв.) для вру-
чення повідомлення про підозру, а та-
кож для участі в проведенні слідчих  
та процесуальних дій у кримінальному 
провадженні №42014120050000013 від 
09.07.2014, яке розслідується за ч. 1 ст. 
408 КК України.

Слідчий третього слідчого відділу 
(з дислокацією  

у м. Кропивницькому) 
ТУ ДБР у м. Миколаєві  
Владислав Олефіренко

ПОВІСТКА про ВИКЛИК
Відповідно до вимог ст. ст. 40, 133, 

135, 297-5 КПК України, ч. 3 ст. 12 За-
кону України Про забезпечення прав і 
свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території Украї-
ни» Панін Юрій Вікторович, 12.04.1981 
р.н. (останнє відоме місце проживан-
ня: Луганська область, м. Луганськ, вул. 
Галицького, 145) необхідно прибути до 
Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташовано-
го у місті Миколаєві (м. Кропивниць-
кий, вул. Грінки, 2, н.т. +38 (0512) 37 97 
99) з 14.09.2021 по 17.09.2021 (з 09 год. 
00 хв. по 18 год. 00 хв.) для вручення 
повідомлення про підозру, а також для 
участі в проведенні слідчих  та процесу-
альних дій у кримінальному проваджен-
ні №42015120050000089 від 18.05.2015, 
яке розслідується за ч. 3 ст. 408 КК 
України.

Слідчий третього слідчого відділу 
(з дислокацією 

у м. Кропивницькому) 
ТУ ДБР у м. Миколаєві  
Владислав Олефіренко

Царичанська державна нотаріальна 

контора Дніпропетровської області спо-

віщає, що відкрита спадкова справа піс-

ля померлого 28.09.2019 року 

САВКО ІВАНА АНДРІЙОВИЧА. 

Спадкоємців прохання звертати-

ся до нотаріальної контори за адре-

сою: 51000, Дніпропетровська область, 

Царичанський район, смт Царичан-

ка, вулиця 14-ї Гвардійської дивізії, 15,  

тел. 0569031468.

Соснівський районний суд м. Черка-
си викликає в судове засідання в якості 
обвинуваченого Міщенка Вадима Воло-
димировича, 01.11.1983 р.н., уродженця  
м. Черкаси Черкаської області, громадя-
нина України, зареєстрованого за адре-
сою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. 
Тараскова, 11, кв. 43, фактично проживає 
за адресою: Донецька область, м. Макіїв-
ка, вул. Успенська, 4.

Судове засідання відбудеться 14 верес-
ня 2021 року о 09:10 год. в приміщенні су-
ду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 
316, каб. 218.

Суддя Ю.В. Рябуха

Повістка про виклик обвинувачених в судове засідання  
та інформація про процесуальні документи, що підлягають врученню їм 

В провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі Федорак 
Л.М. (головуюча), суддів Строгого І.Л., Маслова В.В. перебуває кримінальне про-
вадження № 42015110000000121 за обвинуваченням Онищенка Олександра Ро-
мановича, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 
ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 
ст.364-1, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.1 ст.263, 
ч.1 ст.388 та Павленко Олени Геннадіївни, у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5  ст.191, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, 
ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України.

У зв’язку з цим, у судове засідання викликаються наступні учасники криміналь-
ного провадження:

обвинувачений — Онищенко Олександр Романович, останнє відоме місце пере-
бування: виправна установа Ольденбурга (Німеччина), яка  розташована за адре-
сою: Клоппенбургер штрассе 400, 26133, Ольденбург, обвинувачена — Павлен-
ко Олена Геннадіївна, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Малишка, 
23, кв. 32.Стосовно обвинувачених здійснюється спеціальне судове провадження.

Судове засідання  відбудеться о 14 год 00 хв 11 жовтня 2021 року; 14 год 00 хв 
12 жовтня 2021 року; 09 год 00 хв 19 жовтня 2021 року; 09 год 00 хв 20 жовтня 
2021 року; 14 год 00 хв 25 жовтня 2021 року; 09 год 00 хв 26 жовтня 2021 року; 14 
год 00 хв 27 жовтня 2021 року; 09 год 00 хв 28 жовтня 2021 року; 09 год 00 хв 29 
жовтня 2021 року; 14 год 00 хв 01 листопада 2021 року; 14 год 00 хв 02 листопа-
да 2021 року; 09 год 00 хв 04 листопада 2021 року; 09 год 00 хв 05 листопада 2021 
року; 14 год 00 хв 09 листопада 2021 року; 14 год 00 хв 11 листопада 2021 року; 
09 год 00 хв 12 листопада 2021 року; 09 год 00 хв 15 листопада 2021 року; 14 год 
00 хв 07 грудня 2021 року; 09 год 00 хв 09 грудня 2021 року; 14 год 00 хв 10 груд-
ня 2021 року, 14 год 00 хв 14 грудня 2021 року; 14 год 00 хв 16 грудня 2021 року; 
14 год 00 хв 17 грудня 2021 року; 09 год 00 хв 20 грудня 2021 року; 09 год 00 хв 21 
грудня 2021 року; 09 год 00 хв 22 грудня 2021 року; 09 год 00 хв 23 грудня 2021 
року; 09 год 00 хв 24 грудня 2021 року за адресою: місто Київ, проспект Перемо-
ги, 41, тел.:+38044-585-27-43, e-mail:inbox@vaks.gov.ua

Копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченому 
Онищенку О.Р., надсилаються захисникам Іщенку О.Б., Мегеді В.В., Іващенко Ю.І., 
Животову О.М., Іщенко Ю.А., Купрію В.М., Маркевичу В.Я., Парамоновій О.Ю., Мі-
рошнику О. М., Корюкіну О.В., Басаргіній О.П.. Копії процесуальних документів, 
що підлягають врученню обвинуваченій Павленко О.Г. надсилаються захисникам 
Іщенку О.Б., Мегеді В.В., Парамоновій О.Ю., Мірошнику О. М., Глядику Б.М.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального провадження здій-
снюватиметься за його відсутності. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК 
України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або ін-

ші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок 

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

ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна 

загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повідомлення про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викли-

ком.
Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-

гальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті суду обвину-
вачені вважаються належним чином ознайомленими з її змістом.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного

Хачатрян Армен Ельбертович, 
04.07.1977 року народження, громадя-
нин України, проживає за адресою: Кі-
ровоградська область, м. Знам’янка, 
вул. Глібка, 6, кв. 19, у відповіднос-
ті до ст. ст. 133, 135, 137 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися о 09 год. 00 
хв. 09.09.2021, 10.09.2021, 11.09.2021 
до кабінету № 319 СУ ГУНП в Кірово-
градській області до старшого слідчого 
в ОВС Волошина Олександра Володи-
мировича за адресою: Кіровоградська 
область, м. Кропивницький, вул. Вели-
ка Перспективна, буд. 1, для проведен-
ня за Вашою участю слідчих та проце-
суальних дій, допиту Вас як підозрю-
ваного у кримінальному провадженні 
№12021120000000172 від 30.06.2021 за 
ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 255-1 КК України, у 
процесуальному статусі підозрюваного. 
Повідомляємо, що у разі неприбуття до 
слідчого, окрім обставин, передбачених 
ст. 138 КПК України, настає відповідаль-
ність, передбачена ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-н (ка)   ТУМОВС РЕЙНІС АЙВАРСОВИЧ

Дата народження: 03.09.1976 
за адресою: м. Одеса 

відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 08 вересня 2021 року о 10:00 год. в 
каб. № 916 до прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтриман-
ня публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами централь-
ного апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Націо-
нальною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональ-
ною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Бачуріна Дмитра Юрійовича, за адресою: м. Ки-
їв, вул. Різницька, 13/15, тел. (044)200-75-41, для участі у допиті по кримінальному провадженню 
№ 12017000000001349 від 18.09.2017 як підозрюваного 

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

вини);
4) відсутність 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 вагіт-

ністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньо-

му життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодек-
сом 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 прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття 
на виклик слідчого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на 
виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (не-

прибуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та 
оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеці-
ального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-н ГРАБОВЕЦЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Дата народження: 05.07.1971
за адресою: м. Київ 

відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 08 вересня 2021 року о 12:00 год. в 
каб. № 916 до прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтриман-
ня публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами централь-
ного апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Націо-
нальною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональ-
ною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Бачуріна Дмитра Юрійовича, за адресою: м. Ки-
їв, вул. Різницька, 13/15, тел. (044)200-75-41, для участі у допиті по кримінальному провадженню 
№ 12017000000001349 від 18.09.2017 як підозрюваного 

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

вини);
4) відсутність 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 вагіт-

ністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньо-

му життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодек-
сом 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 прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття 
на виклик слідчого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на 
виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (не-

прибуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та 
оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеці-
ального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Соснівський районний суд м. Черкаси 
викликає в судове засідання в якості об-
винуваченого Конєва Володимира Олек-
сандровича, 10.09.1958 р. н., уродженця 
м. Хрустальний (Красний Луч) Луганської 
області, громадянина України, зареєстро-
ваного за адресою: Луганська область,  
м. Хрустальний (Красний Луч), мікрора-
йон 1, буд. 28, кв.17.

Судове засідання відбудеться 13 верес-
ня 2021 року о 09:15 год. в приміщенні су-
ду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 
316, каб.218.

Суддя Ю.В. Рябуха

Соснівський районний суд м. Черка-
си викликає в судове засідання в якос-
ті обвинуваченого Кирпу Валерія Гри-
горовича, 17.10.1976 р.н., уродженця  
м. Кремінна Луганської області, громадя-
нина України, зареєстрованого за адресою: 
Луганська область, Красноріченське, вул.  
Б. Хмельницького, 30.

Судове засідання відбудеться 16 верес-
ня 2021 року о 09:20 год. в приміщенні су-
ду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя,  
316, каб. 218.

Суддя Ю.В. Рябуха
Підозрюваний 

Лісунов Сергій Васильович, 
18.01.1985 р.н., громадянин 
України, м. Київ, бул. Гаше-
ка, 4, кв. 40, відповідно до 
ст.ст. 133, 135 КПК Украї-
ни викликається із захисни-
ком 07.09.2021 на 10 год. до 
Державного бюро розслі-
дувань у каб. № 610 по вул. 
Борисоглібська, 18, м. Ки-
їв, для допиту, проведення 
інших процесуальних дій у 
кримінальному провадженні  
№ 42016000000000485 від 
16.02.2016.

Поважні причини непри-
буття та наслідки неприбут-
тя зазначені у ст.ст. 138-139 
КПК України. 

Слідчий ДБР І. Хоненко
тел. 365-40-00

Втрачений диплом бака-

лавра ХМ47459556, виданий 

Тернопільським Національ-

ним Економічним Універси-

тетом 30.06.2014 на ім’я Ко-

тюжинського Сергія Олексі-

йовича, 

вважати недійсним.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 5 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  +7 +12  +17 Черкаська +2  +7 +14  +19
Житомирська +2  +7 +13  +18 Кіровоградська +4  +9 +14  +19
Чернігівська +1  +6 +12  +17 Полтавська +3  +8 +14  +19
Сумська +1  +6 +12  +17 Дніпропетровська +4  +9 +15  +20
Закарпатська +6  +11 +16  +21 Одеська +9  +14 +16  +21
Рівненська +2  +7 +12  +17 Миколаївська +6  +11 +16  +21
Львівська +3  +8 +13  +18 Херсонська +9  +14 +17  +22
Івано-Франківська +3  +8 +13  +18 Запорізька +7  +12 +16  +21
Волинська +2  +7 +12  +17 Харківська +3  +8 +14  +19
Хмельницька +2  +7 +13  +18 Донецька +6  +11 +15  +20
Чернівецька +5  +10 +14  +19 Луганська +2  +7 +14  +19
Тернопільська +3  +8 +13  +18 Крим +11  +16 +16  +21
Вінницька +2  +7 +14  +19 Київ +5  +7 +13  +15

Укргiдрометцентр

У музей — за рецептом лікаря
СИЛА МИСТЕЦТВА. У мерії 

Брюсселя збираються запро-
вадити абонемент на відвіду-
вання музеїв за рекомендаці-
єю лікаря. Таку ініціативу ви-
сунула радниця з питань куль-
тури і туризму мера бельгій-
ської столиці Дельфіна Хуба. В 
інтерв’ю газеті L’Echo вона зга-
дала, що підсумки численних 
медичних досліджень засвід-
чили: споглядання творів мис-
тецтва корисне для психічного 
й фізичного здоров’я. 

Таку ініціативу вже втілено 
в канадській провінції Квебек, 
де систему спеціальних ме-
дичних абонементів запрова-
дили 2018 року, уклавши спе-
ціальну угоду між Музеєм об-
разотворчих мистецтв у Мон-
реалі та місцевою асоціацію 
лікарів. Згідно з угодою, лікар 
може видавати 50 рецептів на 
рік для відвідування музею па-
цієнтам, які, на їхню думку, по-
требують цілющого впливу 
мистецтва.

У мерії Брюсселя цю ініціа-
тиву оприлюднили за кілька 
днів після того, як бельгійський 
уряд затвердив програму, що 
дає змогу відвідувати психо-

лога за вигідною ціною 11 єв-
ро за сесію. Зазвичай медич-
не страхування не покриває 
вартості візитів до психолога, і 
один такий сеанс може кошту-
вати майже 50 євро. Проте, як 
з’ясувалося згодом, ця програ-
ма дешевої психологічної до-
помоги не знайшла підтримку 
серед фахівців і зовсім невели-
ка кількість психологів погоди-
лася брати у ній участь. 

Скільки лікарів будуть готові 
видавати рецепти на відві дини 
музею, поки що не відомо. Не 
останнє й питання, скільки му-
зеїв захочуть відмовитися від 
доходів без жодної компенса-
ції. Середня вартість вхідно-
го квитка у брюссельські музеї 
становить 12 євро. 

Мерія планує втілити три-
місячний пілотний проєкт ме-
дичних музейних абонемен-

тів, залучивши психіатрич-
не відділення лікарні Бругман-
на у Брюсселі та п’ять муніци-
пальних музеїв. Це Музей істо-
рії міста на центральній площі 
Гран-Пляс, Музей моди й мере-
жив, Музей каналізації, музей, 
у якому зібрано всі костюми 
знакового пам’ятника Брюссе-
ля, манекін піс, або пісяючо-
го хлопчика, і Центр сучасного 
мистецтва.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

У Парижі запровадили 
обмеження швидкості

ПОСПІШАЙ ПОВІЛЬНО. Цього тижня в Парижі набуло чиннос-
ті розпорядження про обмеження швидкості руху транспорту до 
30 кілометрів на годину. Мета цього кроку — зменшення кількос-
ті дорожньо-транспортних пригод, зниження рівня шуму й забруд-
нення повітря, повідомляє ВВС. Соціологічне опитування свід-
чить, що 59% парижан підтримують це, а деякі представники біз-
несу — проти. 

На обмеженнях швидкості наполягла очільниця міста Енн Ідаль-
го. Вона планує поліпшити екологічну обстановку у французькій 
столиці до 2024 року, коли Париж прийматиме Олімпійські ігри. 
Проте кілька центральних вулиць міста все-таки стали винятком 
із правил. Серед них Єлисейські поля, де рухатися дозволено зі 
швидкістю до 50 кілометрів на годину, і головна кільцева дорога 
бульвар Періферік — 70 кілометрів на годину. Подібні обмеження 
швидкості транспорту вже чинні у Греноблі та Ліллі, а також в іс-
панському місті Більбао та столиці Бельгії Брюсселі.

У мерії французької столиці планують заходи для пропагу-
вання серед парижан зелених видів транспорту. Кількість пар-
кувальних майданчиків у місті скоротиться вдвічі, а з наступно-
го року більшості транспортних засобів буде заборонено в’їзд у 
центр міста. 

Відголоски урагану «Іда» докотилися до Нью-Йорка
CТИХІЯ. Щонайменше 46 

людей загинуло внаслідок по-
вені та торнадо, які вразили пів-
нічний схід США, повідомляють 
американські ЗМІ. Деякі люди 
загинули, опинившись у паст-
ці затоплених підвалів влас-
них будинків, хтось — в авто, 
яке затопила повінь. Губерна-
тори штатів Нью-Йорк та Нью-
Джерсі оголосили надзвичай-
ний стан.

У місті Нью-Йорк, за слова-
ми мера Білла де Блазіо, не 
можуть пригадати такої стрім-
кої й нищівної повені. У Цен-
тральному парку міста лише 
за годину випало майже 2 ме-
три опадів. Чи не всі лінії метро 
було закрито, а рух транспорт-
них засобів, які не обслугову-
ють спеціальні служби, заборо-
нено. Більшість авіарейсів було 
скасовано, перестав прийма-
ти потяги Центральний вокзал 
Нью-Йорка. 

На численних відео в соціаль-
них мережах видно, як стрімкі 
потоки води затоплюють стан-
ції нью-йоркського метрополі-
тену, житлові будинки й доро-
ги. Національна метеорологіч-

на служба США оголосила над-
звичайну ситуацію у Брукліні, 
Квінсі та частині Лонг-Айленду, 
попередила про смерч у части-
нах штатів Массачусетс та Род-
Айленд. За інформацією теле-
каналу NWS, надзвичайні ситу-
ації, спричинені повенями, ого-
лошують у США «надзвичай-
но рідко, лише тоді, коли існує 

серйозна загроза життю людей 
та катастрофічних наслідків від 
стрімкої повені». 

Ці екстремальні погодні умо-
ви на північно-східному узбе-
режжі США спричинені відголо-
сками тропічного урагану «Іда», 
який вирував на початку цьо-
го тижня на півдні штату Луїзі-
ана. «Іді» було присвоєно 4 ка-

тегорію тропічного шторму, за 
якої швидкість вітру становить 
понад 240 кілометрів на годину. 
Сотні тисяч будинків у штаті за-
лишаються без світла, в Ново-
му Орлеані діє нічна комендант-
ська година. У деяких невели-
ких містах штату понад 90% бу-
динків зазнали істотних руйну-
вань.

Швидкість урагану подекуди сягала 240 км на годину
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Відвідання музеїв позитивно впливає на психологічно уразливих пацієнтів 

Російський сегмент МКС тягне станцію донизу
СТРОК ДАВНОСТІ. Міжна-

родна космічна станція може 
зазнати непоправних проблем 
у роботі через застаріле облад-
нання та зношені матеріали. 
Про це застерегла російська 
космічна компанія «Енергія» 
— провідний розробник ро-
сійського сегменту МКС, який 
складається із п’яти модулів. 
Як заявив головний інженер 
«Енергії» Володимир Солов-
йов, щонайменше 80% борто-
вих систем на російському сег-

менті МКС працюють довше 
терміну придатності. У сегмен-
ті виявлено невеличкі тріщини, 
які з часом можуть збільшити-
ся, повідомляє ВВС. 

МКС було побудовано 1998 
року за спільним проєктом РФ, 
США, Канади, Японії та кіль-
кох країн Європи. Її розрахо-
вано на 15 років служби. Торік 
Володимир Соловйов застері-
гав, що значна частина облад-
нання на станції застаріла і йо-
го необхідно замінити. На росій-

ському вантажному модулі «За-
ря» виявлено поверхневі тріщи-
ни. Цей модуль запустили 1998 
року, він один з найстаріших на 
МКС. Нині його використову-
ють переважно як склад. Ста-
ріння металу на станції може 
призвести до катастрофи, а 
втома конструкцій означає, що 
МКС не зможе працювати піс-
ля 2030-го.

Російська космічна програ-
ма за останні роки потерпає від 
бюджетних скорочень і коруп-

ційних скандалів, що вплину-
ло на підтримання стану МКС. 
У липні цього року під час сти-
кування російського лаборатор-
ного модуля «Наука» без попе-
редження увімкнулися реактив-
ні двигуни, що призвело до  ха-
отичного обертання та дестабі-
лізації МКС. 2019 року в росій-
ському модулі «Звезда», в яко-
му розташовано житлові при-
міщення членів екіпажу МКС, 
кілька разів траплявся витік по-
вітря. 
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