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Міністр закордонних справ про нові заходи впливу  
світового співтовариства на країну-агресора

USAID продовжує 
підтримку 

ДОВІРА. 155 мільйонів доларів додаткового фінансування на 
розвиток нададуть Україні США через Агентство з міжнародного 
розвитку (USAID). Ресурси буде використано цього року для ви-
рішення ключових питань у різних галузях, повідомляє департа-
мент комунікацій Секретаріату КМУ. На підтримку зростання еко-
номіки й поліпшення стану здоров’я спрямують 34 мільйони до-
ларів; вдосконалення заходів із протидії корупції коштуватиме 14 
мільйонів; на протидію російській агресії нададуть 63 мільйони; на 
зміцнення демократії та врядування — 44 мільйони доларів. 

У контексті протидії РФ ідеться про захист прав людини й за-
безпечення доступу до правосуддя постраждалим від агресії, яку 
підтримує Кремль у Криму та на Донбасі; зниження енергетичної 
та економічної залежності від Росії шляхом сприяння підключен-
ню до енергомережі Європи, зміцнення українських підприємств, 
які працюють на сході; розширення доступу громадян до якісної 
та об’єктивної інформації для протидії зловмисному впливу й де-
зінформації, підтримку євроінтеграції та посилення демократич-
них процесів.

ДМИТРО КУЛЕБА:

ЦИФРА ДНЯ

85,9 млн грн 
компенсації отримають 863 суб’єкти 

господарювання АПК за фактично 
сплачені відсотки за користування 

кредитами впродовж трьох місяців року

«Персональних санкцій вже 
недостатньо. Слід провести 

дискусію в ЄС задля 
розроблення нового пакета 
секторальних санкцій, який 

буде негайно введено  
в разі нового етапу 

агресії з боку РФ».

Як отримати карантинні 
виплати в кілька кліків

ПІДТРИМКА. Розпочато подачу заявок на одноразову 
фінансову допомогу від держави 
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АГРОПЕРСПЕКТИВА                         

У ПАРЄ вважають, що права 
нацменшин жодним чином не 
мають перетворюватися на 
політичний інструмент. Для 
України це особливо актуально  

ДЕМОКРАТИЧНІ СТАНДАРТИ

Дедалі  більше сільгосппідприємств 
Полтавщини  підтримують ініційований 
Євросоюзом курс на оздоровлення  
землі й збільшення виробництва 
органічної продукції харчування
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ЦИТАТА ДНЯ
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Права людини: дискримінація і толерантність
ОБІЗНАНИЙ, ОТЖЕ ЗАХИЩЕНИЙ. Усі люди різні. Та запроваджувати для них заборони лише на цій 
підставі незаконно

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Як часто в житті нам доводить-
ся стикатися з порушенням на-

ших прав? Чи можна цьому запо-
бігти і протистояти? За соціологіч-
ним дослідженням «Що українці 

знають і думають про права люди-
ни», яке вже третій рік поспіль про-
водить Фонд «Демократичні ініціа-
тиви» ім. Ілька Кучеріва, 61% опи-
таних визнає, що в Україні існує 
така проблема, як дискримінація. 
Часто дискримінованими вважа-
ють себе 6,5% опитаних, іноді з цією 

проблемою стикаються понад 26% 
респондентів. Начебто це й не ду-
же багато. Та ми принаймні почали 
визнавати існування цієї пробле-
ми, адже ще півтора десятка років 
тому більшість українців вважала, 
що такої проблеми взагалі не існує. 
Закон «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні» 
набув чинності 6 вересня 2012 року. 
Він визначає її як рішення, дії або 
бездіяльність, спрямовані на обме-
ження або привілеї щодо особи чи 
групи осіб за ознаками раси, кольо-
ру шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, віку, інва-

лідності, етнічного та соціального 
походження, сімейного та майново-
го стану, місця проживання, за мов-
ними або іншими ознаками, якщо 
вони унеможливлюють визнання і 
реалізацію на рівних підста-
вах прав і свобод людини та 
громадянина.

Заявки приймають на вебпорталі та в мобільному застосунку «Дія» від фізичних і юридичних осіб на отримання 
одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Втрачене Свідоцтво про реєстрацію серії ПІ № 5221, видане Мі-
ністерством економічного розвитку і торгівлі України 10.02.2017 р. 
на Представництво «УНІБЕП СПУЛКА АКЦИЙНА», 

вважати недійсним.

Бердянський міськрайонний 
суд Запорізької області повідо-
мляє, що підготовче судове засі-
дання по кримінальному прова-
дженню відносно Нечаєва Дени-
са Сергійовича, який обвинувачу-
ється у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, відбу-
деться о 14 годині 00 хвилин 05 
травня 2021 року в приміщенні 
суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, зал 301.

До суду в якості обвинувачено-
го на  05 травня 2021 року о 14-
00 год. викликається Нечаєв Де-
нис Сергійович.  

Суддя Прінь І.П.

Орджонікідзевський район-
ний суд міста Маріуполя (міс-
то Маріуполь, проспект Пере-
моги, 6) розглядає криміналь-
не провадження за обвинувачен-
ням Шишкова Віктора Вікторови-
ча у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 
ст.258-3 КК України.

Обвинувачений Шишков Ві-
ктор Вікторович викликається на 
29.04.2021 року на 12-30 годину 
до Орджонікідзевського район-
ного суду міста Маріуполя Доне-
цької області для участі в розгля-
ді кримінального провадження. 

Головуючий суддя 
Костромітіна О.О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Оскома Дмитро 

Васильович, 25.12.1987 року наро-
дження, відповідно до ст.ст. 134, 
135, 323 КПК України викликається 
в судове засідання на 12 год. 00 хв. 
05 травня 2021 року до Хмельниць-
кого міськрайонного суду Хмель-
ницької області (м. Хмельницький, 
вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203), 
головуючий — суддя Піндрак 
О.О., судді Антонюк О.В., Місін-
кевич А.Л., конт. тел. (0382) 76-28-
40) для проведення судового роз-
гляду у кримінальному провадженні  
№ 22015240000000012 про обвину-
вачення Оскоми Дмитра Васильови-
ча за ч. 1 ст. 2583 КК України. По-
важні причини та наслідки непри-
буття на виклик передбачені ст.ст. 
138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Саратов Ар-

тем Анатолійович, 02.03.1988 
року народження, відповідно до 
ст. ст. 134, 135, 323 КПК Украї-
ни викликається на 10 год. 00 хв.  
12 травня 2021 року до Хмель-
ницького міськрайонного суду 
(м. Хмельницький, вул. Героїв 
Майдану, 54, каб. 307, суддя Мі-
сінкевич А.Л., тел. (8-0382) 65-
82-46) для проведення судового 
засідання у кримінальному про-
вадженні №22019240000000036 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. По-
важні причини неприбуття особи 
на виклик передбачені у ст. 138 
КПК України. Наслідки неприбут-
тя на виклик передбачені у ст. 139 
КПК України

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Громадянин України Костенок Ігор Володимирович, 15.03.1961 
року народження, зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд. 15, кв. 69, у відповід-
ності до ст. ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України,  Вам необхідно 
з’явитися о 10 год. 00 хв. 28.04.2021  в кабінет №2 слідчого відділу 
2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ 
СБ України в Донецькій та Луганській області до старшого слідчо-
го в ОВС підполковника юстиції Лиманюка О.П. за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, 20, для до-
питу Вас в якості підозрюваного, ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження, отримання обвинувального акта та реє-
стру матеріалів при здійсненні спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні №12015050000000945, внесе-
ному до Єдиного реєстру досудових розслідувань  08.10.2015 за пі-
дозрою Костенка І.В. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.110 
КК України, у порядку ст. 290 КПК України при здійсненні спеціаль-
ного досудового розслідування.

 У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик на-
стають наслідки, передбачені ст.139 КПК України.

З метою забезпечення виконання вимог статті 105 Цивільного 
кодексу України, Міністерством юстиції України, оприлюднена ін-
формація — відомості про: рішення про припинення юридичної 
особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквіда-
ційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учас-
никами) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішен-
ня про припинення юридичної особи, для заявлення кредитора-
ми своїх вимог про рішення щодо припинення юридичної особи 
з ЄДР за період з 10.03.2021 по 10.03.2021 за порядковим номе-
ром 19, за найменуванням юридичної особи: УПРАВЛІННЯ ОХОРО-
НИ ЗДОРОВ’Я РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРА-
ЦІЇ, код ЄДРПОУ 02013136; Місцезнаходження: Україна, 33028, Рів-
ненська обл., місто Рівне, вулиця 16 липня, будинок 38, проведе-
на реєстраційна дія Внесення рішення засновників (учасників) юри-
дичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення 
юридичної особи в результаті її реорганізації, ПІБ ліквідатора: ВІ-
ВСЯННИК ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, ПІБ членів ліквідаційної комісії: ВО-
РОНЦОВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА, ВОЛЧКО БОГДАН ПЕТРОВИЧ, РА-
ЧИНСЬКА СВІТЛАНА  ВОЛОДИМИРІВНА, ЛУЦИК ВОЛОДИМИР ВА-
СИЛЬОВИЧ. Дата та строк заявлення вимог кредиторів: 11.05.2021 
року, тип реорганізації: злиття.  

Вимоги, листи, заяви  приймаються протягом вказного  періоду, 
за адресою: Місцезнаходження: Україна, 33028, Рівненська обл., 
місто Рівне, вулиця 16 липня, будинок 38, член комісії: Волчко Бог-
дан Петрович, 0362-26-67-34, E-mail: rouoz _ roda@rv.gov.ua, моб., 
тел. 0973387682. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Яковенко Сергій Миколайович, 09.04.1974 р.н., уродженець с. Зориківка Мілов-

ського району Луганської області, зареєстрований за адресою: м. Донецьк, пр. Дзержинського, 6, кв. 
172, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. В. Василевської, буд. 8, кв. 51, відповідно до ви-
мог ст. ст. 133, 138, 139, 297-5 КПК України викликається із захисником 23.04.2021 на 09 год. 00 хв. 
до слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими 
протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань Гончарука І.В. у службовий кабінет  
№ 521 за адресою: м. Київ,  вул. Борисоглібська, 18, для допиту в якості підозрюваного та проведен-
ні інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42016000000002532  від 26.09.2016 за  
ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 КК України. 

Відповідно до статті 138 КПК України. 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 обстави-

ни);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подо-

рожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітніс-

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

життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Відповідно до ст. 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик.
1. Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, 

наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим 
шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього 
накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;

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

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 ого-
лошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціально-
го досудового розслідування чи спеціального судового провадження

Відповідно до статті 297-5 КПК України. Порядок вручення процесуальних документів підозрюва-
ному при здійсненні спеціального досудового розслідування. 

1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування 
надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов’язково публіку-
ються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-
сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З моменту опублікування повістки про ви-
клик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважа-
ється належним чином ознайомленим з її змістом.

Христич Дмитро Петрович викликається 
до Переяслав-Хмельницького міськрайон-
ного суду Київської області, що знаходить-
ся за адресою: м. Переяслав-Хмельницький 
Київської області, вул. Богдана Хмельниць-
кого, 65, на 13 год. 00 хв. 27 квітня 2021 ро-
ку як відповідач по справі № 373/272/21р. за 
позовом Єдіної Наталїї Валеріївни до Хрис-
тича Дмитра Петровича, третя особа: Служ-
ба у справах дітей та сім’ї виконавчого комі-
тету Переяславської міської ради Київської 
області, про позбавлення батьківських прав.

В разі його неявки до суду, він вважається 
повідомлений належним чином про час і міс-
це попереднього судового засідання і роз-
гляд справи буде проводитися без його учас-
ті за наявними у справі доказами з постанов-
ленням заочного рішення. 

Суддя Лебідь В.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)
КАШЕНКО Олексій Сергійович, 01.04.1977 

р.н., уродженець м. Антрацит Луганської об-
ласті, зареєстрований за адресою: Луганська 
область, м. Антрацит, вул. Менжинського, 23, 
кв. 7, паспорт громадянина України серії ЕМ  
№ 338763, — на підставі ст.ст. 133, 135, 
2975 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
26.04.2021, 27.04.2021 та 28.04.2021 о 10 годині 
до УСБУ у Хмельницькій області: м. Хмельниць-
кий, вул. Героїв Майдану, 19 до старшого слід-
чого-криміналіста Семенчук М.В., р.т. (0382) 69-
85-38, 65-72-73, для участі у слідчих, процесу-
альних діях та для виконання вимог ст. 290 КПК 
України — ознайомлення з матеріалами кримі-
нального провадження №22019240000000023 
від 26.07.2019, в якому Ви є підозрюваним у 
вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 
КК України.

Повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

15.04.2021 року приватним нотаріусом Сє-
вєродонецького міського нотаріального окру-
гу Луганської обл. Глаговською О.В. була заве-
дена спадкова справа після смерті 

БРИНЗАР МИКОЛИ ЄФТОДІЙОВИЧА, 
19.05.1954 р.н, 

який помер 16.11.2020 р., місце народження: Лу-
ганська обл., м. Довжанськ. Для встановлення 
кола спадкоємців, які бажають прийняти спад-
щину, в тому числі, які були зареєстровані з по-
мерлим на день його смерті, та представників 
малолітніх, недієздатних спадкоємців, а також 
спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців про-
шу з’явитися до приватного нотаріуса Глагов-
ської О.В. за адресою: Луганська обл., м. Сєвє-
родонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спад-
щина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, 
які прийняли спадщину подавши заяву нотаріусу.

Оболонський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Золотухіна Леоніда Яко-
вича у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 
ст.111 КК України, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться о 14:00 годині 28 квіт-
ня 2021 року в приміщенні Оболонського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул.  
М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, об-
винуваченого, свідка, потерпілого, цивільно-
го відповідача передбачені статтею 139 КПК 
України, а також наслідки неприбуття обвину-
ваченого передбачені статтею 323 КПК Украї-
ни, прокурора та захисника — статтею 324 КПК 
України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відпові-
дача та їх представників — статтею 326 КПК 
України, свідка, спеціаліста, перекладача і екс-
перта — статтею 327 КПК України. 

Суддя О.В.Жежера

КП «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  
«ЖИТЛО-ІНВЕСТ» 

(інд. код 32855406) як управитель ФФБ виду А 
об’єкта «Житловий будинок з прибудованими 
приміщеннями та підземним паркінгом, роз-
ташованого на земельній ділянці за адресою:  
м. Київ, проспект Правди, 80-82 у Подільсько-
му районі м. Києва», на підставі судових рі-
шень, набуло майнових прав на частину жит-
лових та нежитлових приміщень в указаному 
об’єкті будівництва, що належали попередньо-
му забудовнику, і пропонує добросовісним, на-
дійним та інвестиційно спроможним будівель-
ним компаніям взяти участь у його добудові, як 
забудовник-інвестор.

Пропозиції від потенційних забудовників-ін-
весторів приймаються за адресою: вул. Воло-
димирська, 42, м. Київ; тел.: (044) 201-20-63; 
ел. пошта: zitlo.invest@gmail.com 

Оболонський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Іоненко Тетяну Іванівну, що 
обвинувачується у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 28.04.2021р. о 
15:00 год. в приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. 
Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, об-
винуваченого, свідка, потерпілого, цивільно-
го відповідача передбачені статтею 139 КПК 
України, а також наслідки неприбуття обвину-
ваченого передбачені статтею 323 КПК Укра-
їни, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК 
України, цивільного позивача, цивільного від-
повідача та їх представників — статтею 326 
КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача 
і експерта — статтею 327 КПК України. 

Суддя О.В.Жежера

Октябрський районний суд м. Полтави ви-
кликає обвинуваченого Вергелеса Василя Во-
лодимировича, 23.05.1964 року народження, у 
вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 
ст. 369, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 368-3, ч. 2 ст. 369-2 
КК України, у судове засідання, яке відбудеть-
ся о 14 годині 13 травня 2021 року. Явка до су-
ду є обов’язковою. При собі необхідно мати пас-
порт, або документ, який посвідчує особу. Слу-
хання кримінального провадження відбудеть-
ся у приміщенні Октябрського районного суду  
м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. На-
вроцького, 5, зал № 48 під головуванням суд-
ді Микитенка В.М. У разі неявки обвинуваченого 
до суду дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за відсутності обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя В. М. Микитенко
Оболонський районний суд м. Києва викли-

кає обвинуваченого Острикова Олександра Ле-
онідовича, що обвинувачується у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27,  
ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
26.04.2021 р. об 11:30 год. в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, об-
винуваченого, свідка, потерпілого, цивільно-
го відповідача передбачені статтею 139 КПК 
України, а також наслідки неприбуття обвину-
ваченого передбачені статтею 323 КПК Украї-
ни, прокурора та захисника — статтею 324 КПК 
України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відпові-
дача та їх представників — статтею 326 КПК 
України, свідка, спеціаліста, перекладача і екс-
перта — статтею 327 КПК України. 

Суддя О.В. Жежера
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