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Секретар РНБО про виважену подачу інформації в ЗМІ  
у період активізації пропагандистської кампанії РФ 

НБУ підвищив 
облікову ставку

РЕГУЛЮВАННЯ. Правління Національного банку ухвали-
ло рішення підвищити облікову ставку до 7,5% річних. «Та-
кий крок сприятиме поступовому сповільненню інфляції у 
другому півріччі цього року, а також її поверненню до нашої 
цілі 5% у першій половині наступного року», — зазначив на 
брифінгу голова НБУ Кирило Шевченко.

За підсумками березня, зростання споживчих цін у річ-
ному вимірі прискорилося до 8,5%, а базова інфляція —  
до 5,9%. 

Прогноз НБУ передбачає збереження облікової ставки на 
рівні 7,5% до кінця року. З огляду на поточну інфляційну ди-
наміку цього має бути достатньо для приведення інфляції до 
цілі 5% у першій половині 2022 року.

Більш відчутне зростання фундаментального інфляційно-
го тиску, ніж передбачають, і погіршення інфляційних очіку-
вань можуть потребувати подальшого посилення монетар-
ної політики. За словами голови, НБУ готовий і надалі про-
довжувати цикл підвищення облікової ставки до рівня, який 
забезпечить повернення інфляції до 5% у першому півріч-
чі 2022-го.

ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ:

ЦИФРА ДНЯ

1,2 тис. хворих 
на COVID-19 повторно,  

за даними Центру громадського 
здоров’я, зафіксовано в Україні  

з початку пандемії 

«Відповідальне ставлення 
до достовірності 

інформації набуває сьогодні 
першочергового значення,  

це важливий елемент 
інформаційної безпеки 

держави».

Атаку проти України 
міжнародна спільнота 
не може толерувати

СОЛІДАРНІСТЬ. Учора в Києві перебували керівники 
зовнішньополітичних відомств Балтійських країн,  
щоб засвідчити незмінну підтримку нашого суверенітету  
і територіальної цілісності 
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Для підвищення якості 
харчових продуктів, зменшення 
захворюваності населення державі 
треба йти шляхом відмови  
від споживання трансжирів 

УНОРМУВАННЯ

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Деякі питання 
визнання особою без 
громадянства»

ЦИТАТА ДНЯ
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Працюватимемо на обороноздатність країни
ОБГОВОРЕННЯ. Промисловці наполягають на першочерговості стратегії  
розвитку ОПК

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Як вже повідомляв «УК», у се-
реду Кабінет Міністрів ухва-

лив Стратегію розвитку оборон-
но-промислового комплексу Укра-

їни,  в якій сформовано пріоритети 
і цілі розвитку ОПК з урахуванням 
актуальних загроз. Про це йшло-
ся днями і на  круглому столі, зор-
ганізованому в Українському со-
юзі промисловців і підприємців за 
участю Укроборонпрому,  Анти-

кризової  ради громадських органі-
зацій, представників ключових під-
приємств галузі. Учасники напо-
лягали  на першочерговості Стра-
тегії розвитку ОПК та перегляду 
на її основі законопроєкту №3822 
«Про особливості реформуван-

ня підприємств оборонно-промис-
лового комплексу державної фор-
ми власності».  Сторони підписали 
меморандум про співпрацю, спря-
мований на формування постійних 
комунікацій влади і промислов-
ців, експертів щодо реформування 

ОПК.  У вересні 2020 року за про-
позицією ділової спільноти РНБОУ 
ухвалила Стратегію нацбезпеки, 
яка передбачає розроблення секто-
ральних стратегій, зокрема 
й  розвитку оборонно-про-
мислового комплексу. 
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Керівники міністерств закордонних справ Естонії, Латвії та Литви засвідчили свою чітку позицію під час зустрічі  
з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини

26.02.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького 
міського нотаріального округу Луганської обл. Глаговською 
О. В. була заведена спадкова справа після смерті Лимар Ва-
силя Івановича, 06.02.1958 р.н, який помер 24.09.2020 р., 
місце народження: Україна, Луганська обл, м. Довжанськ. 
Для встановлення кола спадкоємців, які бажають прийня-
ти спадщину в тому числі, які були зареєстровані з помер-
лим на день його смерті,та представників малолітніх, недієз-
датних спадкоємців, а також спадкоємців 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 ЗА-
КОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину подавши за-
яву нотаріусу.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває 
обвинувальний акт із матеріалами судового провадження у 
кримінальному провадженні за  № 52017000000000008 від 04 
січня 2017 року за обвинуваченням Цибульського Юрія Олек-
сандровича, у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст.15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, 
ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 05.05.2020 
року постановлено здійснювати спеціальне судове прова-
дження у кримінальному провадженні за обвинуваченням: 
Цибульського Юрія Олександровича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5  
ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

У зв’язку з чим викликається Цибульський Юрій Олексан-
дрович, 29 березня 1962 року народження, громадянин Укра-
їни, який народився у м. Миколаєві, зареєстрованого за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Електро-
заводська, 16, кв. 1, фактично проживає за адресою: Дніпро-
петровська область, м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, 20, який об-
винувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27,  
ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, у судові засідання, які від-
будуться 23 квітня 2021 року о 14:00 год., 21 травня 2021 ро-
ку о 14:00 год., 7 червня 2021 року о 14:00 год. у приміщен-
ні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Пере-
моги, 41), головуючий суддя: Шкодін Я. В., судді: Дубас В. М., 
Федорак Л. М. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального про-
вадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015051110000062 
від 05 листопада 2015 року, за обвинуваченням Юхимука Руслана Степановича у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 368, частиною тре-
тьою статті 358, частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 30 листопада 2020 року постановлено здій-
снювати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням 
Юхимука Руслана Степановича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених час-
тиною третьою статті 368, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 263 Кримі-
нального кодексу України, 12 квітня 2021 року в зазначеному кримінальному провадженні 
закінчено підготовче судове засідання та призначено судовий розгляд на 21 квітня 2021 ро-
ку о 09 годині 00 хвилин.

У зв’язку з чим Юхимук Руслан Степанович, який народився 20 жовтня 1977 року в селі 
Нива Трудова Апостолівського району Дніпропетровської області, зареєстрований за адре-
сою: Луганська область, Кремінський район, місто Кремінна, вулиця Тітова, будинок 7, квар-
тира 1, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених час-
тиною третьою статті 368, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 263 Кри-
мінального кодексу України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 21 квітня 
2021 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ,  
проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-561-26-51), головуючий суддя: Сікора К. О.,  
судді: Гавриленко Т. Г., Танасевич О. В.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за йо-
го відсутності.

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є обставини, зазначені в статті 138 
Кримінального процесуального кодексу України. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодер-
жавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим 
з її змістом.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини

06.04.2021 р. приватним нотаріусом Сєвєродонецького місько-
го нотаріального округу Луганської області Глаговською О. В. була 
заведена спадкова справа після смерті Зарецької Тамари Іванівни, 
22.10.1926 р. н., яка померла 27.01.2021 р., місце народження: Ро-
сійська Федерація, Смоленська обл., с. Жаринь, її останнє місце реє-
страції та проживання було за адресою: м. Луганськ Луганської обл., 
кв. Луганський, буд. 16, кв. 33. 

Для встановлення кола спадкоємців після смерті Зарецької Тама-
ри Іванівни, всіх спадкоємців, які бажають прийняти спадщину в то-
му числі, які були зареєстровані з померлим на день його смерті, та 
представників малолітніх, недієздатних спадкоємців, а також спад-
коємців за заповітом, прошу з’явитися до приватного нотаріуса Гла-
говської О. В. за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, 
вулиця  Менделєєва, 31/1, інакше після 27.07.2021 р., спадщина бу-
де видана за законом спадкоємцям, які прийняли спадщину подав-
ши заяву нотаріусу.

Після смерті Приймак Ігоря 
Миколайовича, 29.06.1974 р.н., 

який помер 18.12.2020 р., відкрилася 
спадкова справа. Спадкоємцям 

необхідно звернутися до приватного 
нотаріуса Жашківського райнотокругу 

Черкаської обл. Камуз Ю. В.

Після смерті Мазурук Тамари Григорівни, 
05.04.1937 р.н., яка померла 

24.12.2020 р., відкрилася спадкова 
справа. Спадкоємцям необхідно 

звернутися до приватного нотаріуса 
Жашківського райнотокругу 
Черкаської обл. Камуз Ю. В.

Нотаріус Ярошенко С. В. 
(71001, Запорізька обл., смт Більмак, 

пров. Поштовий, 25) запрошує 
спадкоємців померлої 21.11.2020 р. 

Савенкової Наталі Петрівни, 1934 р.н., 
для оформлення спадщини в строк 

до 21.05.2021 р.

Приватним нотаріусом Дніпровського 
міського нотаріального округу 

Насобіною Т. В. заведено справу після 
померлого 05.11.2020 року Огійченко 

Володимира Васильовича, 19.06.1955 ро-
ку народження. Всіх зацікавлених осіб 

просимо звертатись за адресою: 
м. Дніпро, Донецьке шосе, буд. 7.

Приватний нотаріус Трач Г. М. 

(м. Київ, вул. О. Мишуги, 3-В, оф. 15-а, 

0503670221) запрошує спадкоємців 

померлої 3 січня 2021 року Демідась 

Катерини Михайлівни, 1927 р.н.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченого: МЕЛЬНИКА ВОЛОДИ-
МИРА АНАТОЛІЙОВИЧА (к/п № 22011801100000040),  
у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 110 КК України (в редакції За-
кону  від 05.04.2001, чинний 01.09.2001 р.) та ч. 2  
ст. 260 КК України, та повідомляє, що підготовче 
судове засідання відбудеться 22 квітня 2021 року  
о 12 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: м. Київ,  
вул. Я. Коласа, 27-А .

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 Л. Г. Косик

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченого: Антоновича Анатолія 
Анатолійовича (к/п № 42016020420000095), у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, та повідомляє, 
що підготовче судове засідання відбудеться 22 квіт-
ня 2021   року об 11 год. 30 хв.в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-а.

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 Л. Г. Косик

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченої Адаменко Олену Григорів-
ну, 06.08.1968 року народження, для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного 06.10.2016 р. до 
ЄРДР за № 42016000000002716 відносно Адаменко 
Олени Григорівни, обвинуваченої у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та пові-
домляє, що судовий розгляд кримінального прова-
дження відбудеться 22.04.2021 р. о 10-00 год. в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Киє-
ва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Кола-
са, 27-А.

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

Суддя Ясельський A. M.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає у якості обвинуваченої Кіт Марину Вікторів-
ну, 11.06.1962 року народження, для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного 20.12.2016 р. до 
ЄРДР за № 42016000000004004 відносно Кіт Мари-
ни Вікторівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, 
що підготовче судове засідання та розгляд клопо-
тання про здійснення спеціального судового прова-
дження відбудеться 22.04.2021 р. о 10-30 год. в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: 03148, м. Київ , вул. Якуба Коласа, 27-А

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

Суддя Ясельський A. M.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає у якості обвинуваченої Фаріну Нелю Юріїв-
ну, 15.02.1967 року народження, для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000002769 відносно Фаріної Нелі Юріїв-
ни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що судовий 
розгляд відбудеться 22.04.2021 р. о 09-30 год. в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Киє-
ва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Кола-
са, 27-А.

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

Суддя Ясельський A. M.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Іс-
ламгулову Олену Володимирівну, 04.02.1960 р.н. 
(яка зареєстрована за адресою: АР Крим, м. Саки, 
вул. Строїтельна, 18), обвинуваченої у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
призначене 23.04.2021 року о 09 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні відбудеться в приміщенні Дарницького ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Се-
вастопольська, 7/13.

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

Суддя Щасна Т. В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Чис-
тякову Тетяну Іванівну, 23.09.1965 року народження, 
(яка зареєстрована за адресою: АР Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. Павленко, 2), обвинуваченої у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого за  
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, призначене 23 квітня 2021 року о 09 год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні відбудеться в приміщенні Дарницького ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Се-
вастопольська, 7/13.

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

Суддя Щасна Т. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Ша-
лівську Ольгу Миколаївну як потерпілу у кримінальному 
провадженні за обвинуваченням Чиженка Володимира 
Володимировича, що обвинувачується у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 286 КК 
України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
22 квітня 2021 року о 12 годині 00 хвилин, в приміщен-
ні Оболонського районного суду м. Києва, за адресою:  
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України. 

Суддя О. В. Жежера

Оболонський районний суд м. Києва викликає Шалів-
ського Юрія Васильовича як потерпілого у кримінально-
му провадженні за обвинуваченням Чиженка Володи-
мира Володимировича, що обвинувачується у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбачених ч. 2  
ст. 286 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 22 квітня 2021 року о 12 годині 00 хвилин, 
в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва, за 
адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України. 

Суддя О. В. Жежера

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Аржанцева Ігоря Володимировича як обвинува-
ченого на 10 год. 10 хв., 23 квітня 2021 року у спра-
ві за обвинуваченням Аржанцева Ігоря Володимиро-
вича, 25.06.1962 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення (злочину), передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України  
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін  
до Кримінального кодексу України»), за адресою:  
м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

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 Федосєєв С. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Короткову Любов Михайлівну як обвинувачену на 12 
год. 55 хв., 23 квітня 2021 року у справі за обвинува-
ченням Короткової Любові Михайлівни, 19.08.1966 
року народження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального ко-
дексу України»), за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 
5, каб. 5.

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 Федосєєв С. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Кустову Ірину Вікторівну як обвинувачену на 10 год. 
20 хв., 23 квітня 2021 року у справі за обвинувачен-
ням Кустової Ірини Вікторівни, 05.10.1962 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
(в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 
«Про внесення змін до Кримінального кодексу Украї-
ни»), за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

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 Федосєєв С. В.

28.12.2020 року приватним нотаріусом Харківського місь-
кого нотаріального округу Рудаєвою В. О., було заведено 
спадкову справу після смерті КОНОВАЛОВА МИКОЛИ ВІКТО-
РОВИЧА, 02.01.1946 р.н., який помер 16.08.2019 року, міс-
це народження: смт Коломак Харківської обл.; останнє місце 
реєстрації та проживання було за адресою: м. Харків, пр. Га-
гаріна, буд. 316-г, кв. 73. Для встановлення кола спадкоєм-
ців після смерті Коновалова Миколи Вікторовича, всі спад-
коємці, які бажають прийняти спадщину, в тому числі, які бу-
ли зареєстровані з померлим на день його смерті, та пред-
ставників малолітніх, недієздатних спадкоємців, а також 
спадкоємці за заповітом, запрошуються до приватного нота-
ріуса Рудаєвої В.О. за адресою: м. Харків, пр. Московський, 
97, інакше спадщину буде видано за законом спадкоємцям, 
які прийняли спадщину, подавши заяву нотаріусу.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Цимбаленко Ольгу Миколаївну, 13.03.1982 року на-
родження, зареєстровану за адресою: вул. Суворова, 60, 
м. Донецьк, обвинуваченої в кримінальному провадженні 
№22021260000000012 від 19.03.2021 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Судове засідання відбудеться 26 квітня 2021 року о 12:00 
годині за адресою: 58001, м. Чернівці, вулиця Кафедраль-
на, 4, кабінет №11.

З моменту опублікування повістки про виклик обвину-
ваченої Цимбаленко Ольги Миколаївни у засобах масо-
вої інформації загальнодержавної сфери розповсюджен-
ня, остання вважається належним чином ознайомленою з її 
змістом. 

Суддя Слободян Г. М.

Царичанська державна нотаріальна конто-
ра Дніпропетровської області сповіщає про 
відкриття спадкових справ після померлих:

- Мостової Тамари Олександрівни, дата 
смерті 19.12.2020 рік;

- Рижко Ганни Миколаївни, дата смерті 
25.10.2020 рік.

Спадкоємців прохання звертатися до нота-
ріальної контори за адресою: 51000, Дніпро-
петровська область, Царичанський район, 
смт Царичанка, вулиця 14-ї Гвардійської ди-
візії, 15, тел.0569031468.

Розшукуються спадкоємці БОНДАРЕНКО 
ІВАНА ПЕТРОВИЧА, який помер 14 вересня 

2020 року. Звертатися протягом місяця з дня 
публікації оголошення за адресою: 61121,  

м. Харків, пр. Тракторобудівників, 142,  
кв. 219; тел. (057) 364-45-96,  

нотаріус Харченко Л. Л.

У зв’язку зі смертю громадянина 
Конєва В. О., прошу спадкоємців звернутися 

до П’ятої Харківської міської державної 
нотаріальної контори за адресою: 

вул. Валентинівська, №27-Г, м. Харків, 
61146, тел. 65-09-90.
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Другий пішов!
НОВА ТЕХНІКА. Дизель-поїзд виробництва Крюківського 
вагонобудівного заводу пройшов випробування на Південній залізниці

Ганна КУДІЯРОВА 
для  «Урядового кур’єра»

Ди з е л ь - п о ї з д 
ДПКр-3-002, складе-

ний на Крюківському ваго-
нобудівному заводі, прой-
шов пробігові випробуван-
ня на Південній залізни-
ці за маршрутом Кремен-
чук — Люботин (Харків-
ська область). Мета пробігу 
— перевірити роботу всіх 
систем у русі після прове-
дення пуско-налагоджу-
вальних робіт і приймаль-
но-здавальних випробу-
вань. У цьому першому 
рейсі нового крюківського 
дизеля взяли участь спеці-
алісти проєктно-конструк-
торського управління, кор-
пусу пасажирського ва-
гонобудування, технічно-
го контролю підприємства, 
старший інспектор-при-
ймальник Укрзалізниці.

Новий дизель подолав 
250 кілометрів шляху і 
прибув до Люботина. Піс-
ля зовнішнього огляду ви-
рушив  у зворотному на-
прямку. Усього пройдено 
500 км. 

Як повідомив заступ-
ник головного конструкто-
ра з пасажирського мотор-

вагонного рухомого складу  
учасник цих випробувань 
Іван Кутумов, усі системи 
— управління, опалення, 
тяга та інші — працювали 
у штатному режимі, без за-
уважень.

Це другий дизель-по-
їзд із контракту 2018 ро-
ку на складання шести ди-
зель-поїздів для Укрзаліз-
ниці. Перший їй передали  
27 грудня 2019-го.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Експериментальний 
відпочинок

ЛІТО-2021. Цього тижня група зі 189 голландських турис-
тів вирушила на грецький острів Родос на пробний відпочи-
нок, організований однією з туристичних компаній Нідерландів 
та бюджетним авіаперевізником, повідомляє видання Brussels 
Times. У туркомпанії вважають, що ця поїздка за системою 
«все враховано» має надати чимало корисної інформації, як 
безпечно відпочити в час, коли коронавірус ще не подолано. 

Щасливчиків, які увійшли до складу групи, було обрано се-
ред 25 тисяч охочих. Протягом восьми днів вони мешкатимуть 
у готелі на острові Родос і не матимуть права залишати його 
територію. 

Учасників експерименту обирали за кількома принципами. 
Намагалися, щоб у групу увійшли люди різного віку. Усі відпо-
чивальники  перед посадкою в літак пройшли тест на корона-
вірус, а після повернення їм доведеться провести два тижні на 
карантині.  Під час відпустки вони відповідатимуть на запитан-
ня спеціально розробленої анкети, а двоє психологів аналізува-
тимуть їхні відповіді.  

Австрійський міністр подав у відставку  
через виснаження 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА. Мі-
ністра охорони здоров’я Ав-
стрії 60-річного Рудольфа Анс-
хобера було призначено на по-
саду в січні 2020 року. В уряді 
він працював над питаннями, 
пов’язаними з пандемією коро-
навірусної хвороби. 

«В умовах найбільшої кри-
зи в галузі охорони  здоров’я за 
останні десятиліття державі по-
трібен міністр, який буде на сто 
відсотків у формі. Проте це не 
я», — сказав він журналістам 
після оголошення про свою від-
ставку. 

Колишній університетський 
викладач Рудольф Ансхобер 
розповів, що почувається втом-
леним і виснаженим. За йо-
го словами, за останні місяці у 
нього підвищувалися тиск і рі-
вень глюкози у крові. Він ска-

зав, що 15 місяців перебуван-
ня на посаді здалися йому 15 
роками.

Австрійський канцлер Себас-
тьян Курц заявив, що міністр 
«пожертвував собою заради 

країни». Він зауважив, що рі-
шення Ансхобера подати у від-
ставку свідчить про негативний 
вплив пандемії на державного 
діяча, який перебуває у напру-
женні день і ніч і повинен при-
ймати відповідальні рішення.

Рудольф Ансхобер із партії 
зелених був одним з найпопу-
лярніших політиків Австрії. Він 
здобув популярність саме за-
вдяки тому, що терпляче і до-
хідливо пояснював співвітчиз-
никам усі нюанси пандемії та 
боротьби з нею. Проте остан-
німи місяцями його позиція не 
збігалася з позицією партії кон-
серваторів канцлера Себастья-
на Курца. Ансхобер виступав за 
жорсткі норми локдауну, а йо-
го політичні опоненти прагну-
ли швидше скасувати обмежу-
вальні заходи у країні. 

Розкрили злочин на прогулянці 
МИСТЕЦТВО. Двоє офіцерів 

італійської поліції розкрили зло-
чин десятирічної давності, про-
гулюючись вуличками у центрі 
Брюсселя. У районі Саблон, ві-
домому художніми галереями, 
у вітрині одного з антикварних 
салонів вони виявили марму-
рову статую, викрадену в Римі 
2011 року. 

Карабінери, які працюють у 
підрозділі римської поліції, що 

займається злочинами в галу-
зі торгівлі предметами мисте-
цтва і старовини, перебували у 
Брюсселі для обміну досвідом 
з колегами. Після завершен-
ня робочого дня вони вийшли з 
Палацу юстиції, де розташова-
ний державний суд Бельгії, і ви-
рушили на прогулянку.  

У вітрині однієї з антикварних 
крамниць вони побачили ста-
тую чоловіка. Це була фігура 

без голови в римській тозі. Во-
на викликала в них професійні 
підозри. Пильні правоохоронці 
зробили кілька фотографій і на-
діслали їх у Рим, щоб колеги по-
рівняли фото із зображеннями 
викрадених творів мистецтва у 
поліційній базі даних. 

З’ясувалося, що це статуя 
Togatus — «Людина у тозі», да-
тована І ст. до н.е. Її було викра-
дено під час археологічних роз-

копок у Римі десять років то-
му. Вартість статуї становить 
100 тисяч євро. Її вже поверну-
ли у власність італійської столи-
ці. Розслідування, як вона по-
трапила в антикварний магазин 
Брюсселя, ще триває. Підозри 
поліції падають на італійського 
бізнесмена, який скористався 
вигаданим ім’ям, щоб викупити 
статую у злодіїв і перепродати 
її в Бельгії.

Останнім часом міністр все частіше відчував нестачу сил

Учасники випробувального пробігу (зліва направо) 
машиніст-інструктор Південної залізниці Анатолій 
Литвишко, машиніст Василь Бабчук, заступник 
головного конструктора з пасажирського 
моторвагонного рухомого складу ПАТ «КВБЗ» 
Іван Кутумов, провідний інженер ПКУ Олександр 
Єрьоменко, начальник бюро електрообладнання 
Олексій Батрак, слюсар механоскладальних робіт 
корпусу пасажирського вагонобудування Андрій 
Зубенко, слюсар-електромонтажник Сергій Михайленко, 
слюсар механоскладальних робіт Роман Зубко, 
слюсар електромонтажник Євген Гладкий, слюсар 
механоскладальних робіт Юрій Борт

У туристичних довідниках Родос заслужено називають 
скарбом Середземномор’я
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