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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 7 липня 2021 року
USD 27.2497 EUR 32.2623 RUB 3.7107 / AU 49330.4 AG 727.12 PT 30376.88 PD 78262.77

за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

Головний державний санітарний лікар про дії на 
упередження, враховуючи наближення осені й 
притаманних їй сезонних захворювань  

Місія ОБСЄ продовжує 
зазнавати перешкод

«ПЕРЕМИР’Я». 339 порушень режиму припинення вогню на 
Донбасі зафіксувала СММ ОБСЄ з 2 до 4 липня. 261 на Донеч-
чині (включаючи 58 вибухів — 2 розриви боєприпасів, 25 ви-
бухів у повітрі та 31 вибух невизначеного походження) й 78 —
на Луганщині (зокрема 37 вибухів невизначеного походження).

Більшість порушень сталися в районі на захід і південь від 
Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Доне-
цька), на північний схід від селища Гнутове (підконтрольний 
урядові, 90 км на південь від Донецька), а також у районі на пів-
нічний захід від селища Маяк (непідконтрольний урядові, 19 км 
на схід від Донецька). Більшість порушень виявлено в районах 
на північ і південний захід від ділянки розведення в районі Зо-
лотого (підконтрольне урядові, 60 км на захід від Луганська). 
Свободу пересування СММ і далі обмежували. БПЛА Місії зно-
ву зазнавали впливу перешкод сигналу GPS, йдеться на сай-
ті організації. 

В цілому місія не зафіксувала змін безпекової ситуації на 
сході та південному сході Херсонської області. 

ІГОР КУЗІН:

ЦИФРА ДНЯ

2 998 614 
щеплень зроблено в Україні від COVID-19  

з початку кампанії. 2 100 538 осіб 
отримали першу дозу, 898 076 — 

завершили вакцинацію

«Я б радив вакцинуватися 
зараз. Щоб у кожного 

було максимум часу на 
формування адекватного 

власного імунітету.  
І щеплюватися тією 

вакциною, яка 
доступна зараз».

Вугільним регіонам 
обіцяють справедливу 
трансформацію

ЗМІНИ. Йдеться про створення нових виробництв, розвиток 
соціальної сфери, інфраструктури та перехід  
до декарбонізованої економіки
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АКТУАЛЬНА ТЕМА

Сьогодні виповнюється 100 років з дня 
народження визначного українського 
мецената і відомого канадського 
бізнесмена Петра Яцика, який завжди був 
бажаним гостем «Урядового кур’єра»

ПОСТАТІ

Четвертий етап вакцинації 
від COVID-19 передбачає 
залучення до щеплення 
людей з того боку лінії 
розмежування

ЦИТАТА ДНЯ

Як зняти тягар із державної шиї
ПРИВАТИЗАЦІЯ. Єдино ефективний спосіб зупинити корупцію навколо об’єктів державної 
власності — це їх роздержавлення, вважають у ФДМУ

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

У поточному році Фонд держав-
ного майна України (ФДМУ) 

покладає великі надії на реаліза-
цію планів так званої малої при-
ватизації. Заступник голови Фон-

ду Костянтин Кошеленко пояснює  
необхідність подальшої привати-
зації державних підприємств тим, 
що навколо кожного з них є осе-
редок інтересантів, зацікавлених 
у неефективному використанні та 
різних способах розкрадання дер-
жавного майна та коштів. 

У ФДМУ стверджують: ефек-
тивності продажів об’єктів дер-
жавної власності сприяло запро-
вадження електронних торгів че-
рез систему ProZorro. Завдяки 
цьому торік виручка від продажу 
об’єктів порівняно з попереднім 
роком зросла майже вшестеро (з 

561 млн грн до 3 млрд 30 млн), при-
близно таке саме зростання ціни на 
аукціонах — від 37 до 191% (заува-
жимо, що це зростання залежить 
не лише від привабливості об’єкта, 
а й від того, наскільки добре підго-
товлено аукціон).  Нинішнього ро-
ку ФДМУ покладає великі надії на 

нарощування малої приватизації 
(так називають продаж об’єктів, 
стартова ціна яких нижча 250 млн 
грн). Це дуже різні об’єкти: є й не-
добудови, і допоміжні приміщен-
ня, і майнові комплекси, які 
можна використовувати за 
різним призначенням. 4
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Міністр енергетики Герман Галущенко, спеціальний уповноважений федерального уряду Німеччини з питань 
структурних перетворень в українських вугільних регіонах Станіслав Тілліх і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 
обговорили шляхи «зеленого» переходу



Соснівський районний суд м.Черкаси викликає в судове засідання як обвинуваче-
ного Конєва Володимира Олександровича, 10.09.1958 р.н., уродженця м. Хрусталь-
ний (Красний Луч) Луганської області, громадянина України, зареєстрованого за 
адресою: Луганська область, м. Хрустальний (Красний Луч), мікрорайон 1, буд. 28,  
кв. 17.

Судове засідання відбудеться 15 липня 2021 року о 09:50 год. в приміщенні суду за 
адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 218.

Суддя Ю. В. Рябуха

Ухвалою Васильківського районного суду Дніпропетровської області від 30.06.2021 

(справа 172/75/15-к.) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового 

розслідування стосовно Полякова Павла Борисовича у кримінальному провадженні  

№ 12015040420000030 від 22.01.2015 за ознаками складу кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 115 КК України.

Втрачений диплом бакалавра 
та додаток до нього, 
номер ТЕ 25286294,

які видані Тернопільською академією 
народного господарства на ім’я

Дмитренко Дмитро Михайлович, 
вважати недійсними.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання як обвинуваченого Міщенка Вадима Воло-
димировича, 01.11.1983 р.н., уродженця м. Черкаси, Черкаської області, громадянина України, зареєстрованого за 
адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Тараскова, 11, кв. 43, фактично проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Успенська, 4.

Судове засідання відбудеться 19 липня 2021 року о 16:00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Го-
голя, 316, каб. 218.

Суддя Ю. В. Рябуха

25.06.2021 Національний банк України прийняв рішення про виключення з Державного реєстру фінан-
сових установ ТОВ «ФК «АВАНСАР» (код за ЄДРПОУ 40199031), TOB «ФК «АРМАДА» (код за ЄДРПОУ 
41704491), ТОВ «ФК «КРЕДИТ ФАКТОР» (код за ЄДРПОУ 39826848), ТОВ «ФК «МОДЕНА» (код за ЄДРПОУ 
41670960), TOB «ФК ТРАНСФЕР ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40186572), ПрАТ «CK «МОНОМАХ» ( код за ЄДРПОУ 
19363702) на підставі поданих ними заяв, а також ТДВ CK «НІКА» (ЄДРПОУ 30415998) в зв’язку з відсутніс-
тю чинних ліцензій на право надання фінансових послуг.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
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оголошення

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

Національна академія педагогічних наук України оголошує конкурс на посаду директора 
Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь 
доктора наук або доктора філософії, стаж роботи на посадах наукових та (або) науково-педагогічних працівників не менше 
як 10 років, а також  високі моральні якості та організаторські здібності.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.  Вибори директора Інституту вищої освіти НАПН Укра-
їни відбудуться 23 вересня 2021 року.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 
- заяву про участь у конкурсі на ім’я президента НАПН України, в якій зазначається інформація про застосування або не-

застосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність»;

- особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
- автобіографію;
- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, що видається відповідно до Порядку 

проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

- довідку про наявність або відсутність судимості;
- інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
- копію паспорта, засвідчену претендентом;
- копію трудової книжки;
- письмову згоду на обробку персональних даних;
- список наукових праць;
- характеристику з основного місця роботи.
Копії документів, що подаються претендентом (крім копії паспорта), повинні бути засвідчені за місцем роботи претен-

дента або нотаріально.
Документи подавати за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, Президія НАПН України, кімн. 214 з 10:00 

до 15:00. 
Телефон для довідок: 481-37-27; 481-37-21; 097-211-79-44.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання в якості обвинуваченого Гладкова 
Дениса Івановича, 02.03.1984 р.н., уродженця м. Лу-
ганськ Луганської області, громадянина України, за-
реєстрованого за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, пров. 1-й Залізничний, 17 Б.

Судове засідання відбудеться 15 липня 2021 року 
о 09:30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Черка-
си, вул. Гоголя, 316, каб. 218. 

Суддя Ю. В. Рябуха

Краснолиманським міським судом Донецької області 
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається 
кримінальне провадження (справа № 236/1905/21) за об-
винуваченням Ахметдінова Сергія Бариєвича у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

Обвинуваченому Ахметдінову С.Б. пропонуємо прибу-
ти до каб. № 28 суду на 19.07.2021 року на 13 годину 
00 хвилин для участі у підготовчому судовому засіданні.

У разі неявки обвинуваченого, справа може бути роз-
глянута за його відсутності відповідно до ст. 323 КПК 
України. 

Суддя Шаньшина М. В.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області знаходиться кримінальне прова-
дження № 296/7349/17 за обвинуваченням Панько Рома-
на Григоровича, Байрачного Андрія Миколайовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Панько Романа Григо-
ровича, Байрачного Андрія Миколайовича у судове за-
сідання на 15 липня 2021 року о 09 годині 30 хвилин, 
яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського місь-
крайонного суду Донецької області за адресою: Доне-
цька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, 
корпус 2.

Суддя Стадченко О. В.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області знаходиться кримінальне прова-
дження № 233/2026/21 за обвинуваченням Сіліванов-
ського Анатолія Сергійовича за ст. 115 ч. 1 КК України у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Сілівановського Анато-
лія Сергійовича у судове засідання на 15 липня 2021 року 
о 09 годині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Кос-
тянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ло-
моносова, 157, корпус 2.

Суддя Стадченко О. В.

Повідомлення про надання дозволу на спеціальне 
досудове розслідування та повістка  

про виклик підозрюваного  
Нестеренка Олександра Олександровича

Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького місь-
кого суду Луганської області від 02.07.2021 (справа  
№ 428/5748/21) надано дозвіл на здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування стосовно Нестерен-
ка Олександра Олександровича, 13.01.1978 р.н., що за-
реєстрований та проживає за адресою: Луганська об-
ласть, м. Ровеньки, у кримінальному провадженні 
№ 22019130000000203 від 08.10.2019.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас 
з’явитися 23.07.2021 об 11:00, 26.07.2021 об 11:00 в 
Луганську обласну прокуратуру за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27 до на-
чальника відділу Луганської обласної прокуратури Тро-
фименко Поліни Валеріївни (каб. 102) для участі у до-
питі як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 22019130000000203 від 08.10.2019 за ознаками кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110,  
ч. 2 ст. 260 КК України, проведенні інших слідчих та про-
цесуальних дій, вручення повідомлення про завершення 
досудового розслідування, надання доступу до матеріа-
лів досудового розслідування, вручення обвинувально-
го акта та реєстру матеріалів досудового розслідування. 

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

Повістка про виклик, відповідно до вимог  

ст. 297-5, ст. 323 КПК України

 Обвинуваченому Немодрук Ігорю Володимировичу, 
14.08.1965 р.н., зареєстрованому за адресою: Одеська об-
ласть, м. Роздільна, пров. Шкільний, 22, кв. 5, необхідно 
з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 15.07.2021 
о 10 год. 10 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 статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя В. М. Коваленко

Дніпровський районний суд міста Києва викликає  
Іллічова Миколу Миколайовича як обвинуваченого на 
12 год. 45 хв. 19 липня 2021 року у справі за обвинува-
ченням Іллічова Миколи Миколайовича, 09.09.1980 року 
народження, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, за 
адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 24.

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 Бірса О. В.

Повідомлення про відкриття спадщини

Приватний нотаріус Мелітопольського районно-
го нотаріального округу Запорізької області Шев-
ченко О. В. повідомляє, що 29.06.2021 року від-
крилась спадщина після померлого Круглова Єв-
генія Євгенійовича, 11.04.1983 року народжен-
ня. Бажаючих прийняти спадщину прошу зверну-
тись особисто або надіслати заяву про прийнят-
тя спадщини за адресою: 72312, Україна, Запо-
різька обл., м. Мелітополь, вул. Університетська,  
буд. 44/1. 

П’ятою Харківською міською державною нотаріаль-
ною конторою оформлюються спадкові права до май-
на померлого 09 грудня 2010 року Кухмановича Пав-
ла Анатолійовича, 1956 р.н. (м. Харків, вул. Гвардій-
ців-Широнінців, буд. № 73В, кв. № 84, спадкова справа  
№ 632/2011 року).

Спадкоємцям померлого необхідно протягом місяця 
з дати опублікування цього оголошення надати до ви-
щезазначеної нотаріальної контори за адресою: 61146,  
м. Харків, вул. Валентинівська, 27Г докази прийняття ни-
ми цієї спадщини, за ненадання яких цю спадщину буде 
оформлено спадкоємцю, який її прийняв.

Повідомлення про спеціальне досудове  
розслідування та повістка про виклик підозрюваного 

Бурима Сергія Івановича

Підозрюваному Буриму Сергію Івановичу, 13.08.1972 
р.н., уродженцю с. Колядівка Новоайдарського району 
Луганської області, останнє відоме місце мешкання (ре-
єстрації): с. Колядівка Новоайдарського району Луган-
ської області, вул. Садова, 9.

Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького місь-
кого суду Луганської області від 02.07.2021 (справа  
№ 428/5747/21) надано дозвіл на здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 22019130000000214 від 05.11.2019.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Ви виклика-
єтеся на 12.07.2021, 13.07.2021 та 14.07.2021 о 14:00 
год. до слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління  
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Барабаша 
Олега Петровича (м. Сєвєродонецьк, проспект Космонав-
тів, 18, кабінет № 4) для участі у допиті як підозрювано-
го у кримінальному провадженні № 22019130000000214 
від 05.11.2019 за ознаками вчинення злочину, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України, проведенні інших слідчих 
та процесуальних дій, вручення повідомлення про завер-
шення досудового розслідування, надання доступу до 
матеріалів досудового розслідування, вручення обвину-
вального акта та реєстру матеріалів досудового розслі-
дування.

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

Повістка про виклик, відповідно до вимог ст. 297-5, ст. 323 КПК України
Повістка про виклик до суду обвинуваченого Сомова Павла Віталійовича, 

16.01.1963 р.н., уродженець м. Луганськ, громадянин України, зареєстрований та про-
живаючий за адресою: Україна, Луганська область, м. Луганськ, вул. Осипенко, 24,  
кв. 31, відповідно до вимог ст. 297-5, ст. 323 КПК України для участі в судовому засі-
данні з розгляду кримінального провадження в порядку спеціального судового прова-
дження стосовно Сомова Павла Віталійовича, обвинуваченого у скоєнні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України, яке відбудеться 16.07.2021 о 10 год. 00 хв  за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал су-
дових засідань №229. 

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

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.
Суддя Коваленко В. М.

Повістка про виклик, відповідно до вимог ст. 297-5, ст. 323 КПК України
Повістка про виклик до суду обвинуваченого Плетньова Олександра Олегови-

ча, 10.07.1985 р.н., зареєстрованого за адресою: Одеська обл., Біляївський район, 
м. Біляївка, вул. Гоголя, 21, відповідно до вимог ст. 297-5, ст. 323 КПК України для 
участі в судовому засіданні з розгляду кримінального провадження в порядку спе-
ціального судового провадження стосовно Плетньова О.О., обвинуваченого у ско-
єнні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, яке відбудеться 15.07.2021 
о 12 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 згідно зі статтею 138 КПК 
України. 

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК 
України.

Суддя Коваленко В. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає криміналь-
не провадження № 233/1930/17 за обвинуваченням Новікова М. В. за ч. 1  
ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, Морозова В. В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 
ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України за відсутності обвинуваченого (in absentia) в по-
рядку спеціального судового провадження. Обвинувачені: Новіков Максим 
Вікторович, 07.05.1984 р.н., останнє відоме місце проживання: м. Донецьк 
вул. Чайкіної, 12/52; Морозов Василь Володимирович, 07.10.1966 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Краснофлотська, 88а/10, ви-
кликаються до суду на 09.00 год. 13 липня 2021 року (корп. № 2, каб. №18), 
для участі у судовому засіданні. 

Суддя А. І. Міросєді

Повістка про виклик до суду
 Обвинуваченого Кваснюк Єгора Григоровича, 17.02.1975р.н., адреса реє-

страції та останнього місця проживання: м. Одеса, вул. Армійська, 15, кв. 81, 
відповідно до вимог ст. 297-5, ст. 323 КПК України для участі в судовому за-
сіданні з розгляду кримінального провадження в порядку спеціального су-
дового провадження стосовно Кваснюк Є. Г., обвинуваченого у скоєнні зло-
чину, передбаченого ч. 3 ст.109 КК України, яке відбудеться 15.07.2021 о 12 
год. 30 хв, за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний 
суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причини неприбуття осо-
би на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття об-
винуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України. 

Суддя В. М. Коваленко

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

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Дерменжи Валерія Костян-
тиновича, 18.06.1976 р.н., зареєстрованого за адресою: Одеська область, 
Ізмаїльський район, с. Кам’янка, вул. Калинина,127, відповідно до вимог  
ст. 297-5, ст. 323 КПК України для участі в судовому засіданні з розгляду кри-
мінального провадження в порядку спеціального судового провадження сто-
совно Дерменжи В. К., обвинуваченого у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 16.07.2021 о 12 год. 00 хв., за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судо-
вих засідань №229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згід-
но зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого перед-
бачені статтями 139, 323 КПК України. 

Суддя Коваленко В. М.

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

Обвинуваченому Фучіджи Ю.С., 14.07.1960 р.н., зареєстрованому за 
адресою: Одеська область, Арцизький район, с. Великий Кут, вул. Куту-
зова, 48-а, тимчасово проживав за адресою: Одеська область, м. Чор-
номорськ, пр-т Миру, 15-б, кв.15, необхідно з’явитися в судове засідан-
ня, яке відбудеться 15.07.2021 о 13 год. 30 хв., за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових 
засідань №229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду пе-
редбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваче-
ного передбачені статтями 139, 323 КПК України. 

Суддя В. М. Коваленко

Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській облас-
ті здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22021101110000088 від 14.04.2021, за підозрою Попова О. Ю. у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 3  
ст. 146 КК України.

Підозрюваному Попову О. Ю., 06.12.1983 р.н., громадянину Росій-
ської Федерації, місце проживання невідоме, необхідно з’явитися до 
слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області (м. Київ,  
пров. Аскольдів, 3-А) об 11 год. 00 хв. 12.07.2021, 11 год. 00 хв. 13.07.2021,  
11 год. 00 хв. 14.07.2021 для проведення слідчих та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 22021101110000088 від 14.04.2021.

Я, Ірина Василівна Куклєва (ІПН 2506720966) від 20.08.2018 року 
є Підприємцем та здійснюю підприємницьку діяльність, а саме КВЕД 
15.12 — Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних ви-
робів зі шкіри. Повідомляю про намір подати до суду про припинен-
ня моєї  діяльності як Фізичної Особи Підприємця  та про визнання 
мене банкрутом.  На підставі  відкритого кримінального проваджен-
ня №12020110200001474 від 13.03. 2020 р. за ознаками кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 та ст. 187 КК України, з 
приводу викрадення мого професійного майна 15 та 16 листопада 2019 
року з будинку, де я проживаю.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/247/2021 за обвинуваченням Мінкіна В. В. 
за ч. 5 ст. 191 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудових роз-
слідувань за № 12016100100014311 від 10.11.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 14.07.2021 ро-
ку о 08 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. № 610.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя В. В. Бугіль

Я, Михайло Юрійович Куклєв (ІПН 2103713877) від 14.01.2002 ро-
ку є Підприємцем та здійснюю підприємницьку діяльність, а саме КВЕД 
15.12 — Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних ви-
робів зі шкіри. Повідомляю про намір подати заяву до суду про при-
пинення моєї діяльності як Фізичної Особи Підприємця та про визна-
ння мене банкрутом. На підставі відкритого кримінального проваджен-
ня №12020110200001474 від 13.03. 2020р. за ознаками кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 та ст. 187 КК України, з 
приводу викрадення мого професійного майна 15 та 16 листопада 2019 
року з будинку, де я проживаю.

У провадженні Галицького районного суду м. Львова у складі головуючого суд-
ді Романюка В. Ф. знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням Са-
єнка Олександра Миколайовича, 20 березня 1974 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального ко-
дексу України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призначено на 15.07.2021 року 
о 10 год. 45 хв. у приміщенні Галицького районного суду м. Львова, за адресою: 
м. Львів, вул. Чоловського, 2. 

Попереджаємо Саєнка Олександра Миколайовича, 20 березня 1974 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н,  
смт Вільшани, пров. Скнаріна, буд. 5, проживаючого за адреою: м. Харків, просп. 
Тракторобудівників, буд. 100А, кв. 80, що у випадку Вашої неявки у судове засі-
дання на вищевказані дату та час, справу буде розглянуто у Вашій відсутності на 
підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Головуючий суддя  Романюк В. Ф.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Двірник На-
дію Вікторівну, 18.11.1974 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Бородіна, 2, кв. 228) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст.111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 15.07.2021 року о 16 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 301, під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 8 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +15  +20 +27  +32 Черкаська +15  +20 +27  +32
Житомирська +15  +20 +27  +32 Кіровоградська +15  +20 +27  +32
Чернігівська +15  +20 +25  +30 Полтавська +14  +19 +25  +30
Сумська +14  +19 +25  +30 Дніпропетровська +15  +20 +25  +30
Закарпатська +16  +21 +28  +33 Одеська +17  +22 +26  +31
Рівненська +16  +21 +27  +32 Миколаївська +16  +21 +26  +31
Львівська +16  +21 +27  +32 Херсонська +17  +22 +26  +31
Івано-Франківська +16  +21 +27  +32 Запорізька +16  +21 +25  +30
Волинська +16  +21 +27  +32 Харківська +14  +19 +25  +30
Хмельницька +15  +20 +26  +31 Донецька +15  +20 +25  +30
Чернівецька +16  +21 +26  +31 Луганська +14  +19 +25  +30
Тернопільська +16  +21 +27  +32 Крим +17  +22 +25  +30
Вінницька +14  +19 +26  +31 Київ +18  +20 +30  +32

Укргiдрометцентр

Каннський кінофестиваль у часи постковіду
МИСТЕЦТВО. У Франції від-

крився престижний 74-й Кан-
нський кінофестиваль. Торік 
його проведення було скасо-
вано через пандемію. Цього 
року зірки кіно все-таки про-
йшли відомою на весь світ чер-
воною доріжкою. Але обмеж-
увальні заходи нагадують про 
себе. Гості та учасники фести-
валю прибули до Франції за-
вчасно, щоб устигнути пройти 
обов’язковий десятиденний ка-
рантин до початку програми. 
Усі, хто перебуває на території 
проведення фестивалю, мають 
носити маски й проходити ре-
гулярне тестування на корона-
вірус. Окрім цього, зіркам і ре-
жисерам не можна цілуватися 
одне з одним під час зустрічі. 

Як повідомляв Укрінформ, 
на Каннському кінофестивалі 
покажуть дві стрічки від Укра-
їни. У конкурсній програмі 
«Тиждень критики» за пальмо-
ву гілку боротиметься ігровий 
фільм режисера і сценариста 
Елі Ґраппа, створений за участі 
української кінокомпанії Pronto 
Film — «Ольга». Сюжет філь-
му розповідає про 15-річну гім-
настку, яка живе на дві країни: 
Швейцарію та Україну. Дівчи-

на має тренуватися, щоб підго-
туватися до участі в чемпіонаті 
Європи, тоді як її мати, журна-
лістка, висвітлює події Револю-
ції Гідності 2013 —2014 років.

У програмі «Спеціальні по-
кази» буде представлено до-

кументальний фільм Сер-
гія Лозниці «Бабин Яр. Кон-
текст» виробництва україн-
ської кінокомпанії ATOMS & 
VOID. Цей фільм складаєть-
ся з 24 епізодів, змонтованих 
з унікальних архівних матері-

алів. Зокрема кадрів розслі-
дування й свідчень про ма-
сові вбивства євреїв в оку-
пованому нацистами Киє-
ві, що відбувались у верес-
ні 1941 року, та про наслідки  
цієї трагедії.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

У пошуках кращої 
долі нелегали й далі 
втрачають життя

ПРАВА ЛЮДИНИ. Принаймні 43 мігранти вважаються зни-
клими безвісти після того, як човен, яким вони намагалися діс-
татися до Європи, перекинувся біля узбережжя Тунісу. Про це 
повідомило представництво Червоного Півмісяця в цій країні.

Плавзасіб, на борту якого перебувало 127 нелегалів, затонув 
поблизу міста Зарзіс на південному сході Тунісу. 84 особи було 
врятовано береговою охороною, 43 людини знайти не вдалося. 
Серед врятованих — 46 громадян Судану, 16 — Еритреї, 12 — 
Бангладеш та п’ять — Єгипту. Їхній вік становить від трьох до 
40 років. Усіх, кого вдалося врятувати, переправили до порту 
Зарзіс, а звідти — до центрів притулку для незаконних мігран-
тів. За даними берегової охорони Тунісу, човен із мігрантами 
вирушив до Європи з північно-західного лівійського портового 
міста Зувара на початку минулого тижня.

Більшість мігрантів, які шукають ліпшої долі в Європі, виру-
шають у небезпечну мандрівку морем з Лівії або Тунісу. Шука-
чі притулку рятуються від війни, авторитарних режимів і теро-
ризму, який панує в деяких регіонах Африки. Чимало мігрантів 
залишають свої країни через економічну скруту. Ці люди часто 
подорожують на непридатних для тривалих морських мандрі-
вок дерев’яних або гумових човнах. Деякі платять контрабан-
дистам гроші, щоб ті допомогли їм потрапити в Європу. За да-
ними Міжнародної організації з міграції (МОМ), цього року на 
шляху до Європи загинуло понад 550 осіб. 

У яких країнах влада боїться журналістів
ВІЛЬНЕ СЛОВО. Міжнарод-

на неурядова організація «Ре-
портери без кордонів» (RSF) 
створила новий список воро-
гів свободи преси, до якого вно-
сять керівників тих держав, які 
переслідують журналістів і віль-
ні засоби масової інформації. 
Цього року перелік містить 37 
глав держав і урядів. До нього 
ввійшли, зокрема, президент 
Росії Володимир Путін і неви-
знаний керівник Білорусі Олек-
сандр Лукашенко. Уперше в 
переліку опинився лідер краї-
ни-члена Євросоюзу. Ним став 
прем’єр-міністр Угорщини Вік-
тор Орбан. 

Поява в переліку Путіна і Лу-
кашенка — не сенсація. Во-
ни стають фігурантами пере-
ліку RSF упродовж останніх 20 
років. В організації нагадують, 
що відтоді, як Володимир Пу-
тін обіймає посаду глави РФ, у 
державі «через професійну ді-

яльність було вбито щонаймен-
ше 37 журналістів, і майже жо-
ден із цих злочинів не було роз-
крито». Цього року журналіс-

там незалежних ЗМІ в Росії 
стало працювати ще важче. У 
RSF переслідування російською 
владою працівників масмедіа 
пов’язують із масовими протес-
тами на підтримку опозиціоне-
ра Олексія Навального й набли-
женням виборів до Держдуми, 
які мають відбутися цієї осені. 

Щодо Білорусі, то представ-
ники «Репортерів без кордо-
нів» заявляють, що Олександр 
Лукашенко жорстко придушує 
вільне поширення інформації. 
Від часу проведення останніх 
президентських виборів, які від-
булися в Білорусі торік у серп-
ні, в країні було затримано «по-
над 500 журналістів, деякі з них 
зазнали жорстокого поводжен-
ня в місцях позбавлення волі». 
25 журналістів білоруських ЗМІ 
й досі залишаються під вартою, 
а співробітники іноземних ЗМІ 
взагалі не мають можливості 
офіційно працювати в Білорусі, 
констатують у RSF.

Досі жоден із глав держав-
членів ЄС не опинявся се-

ред «ворогів свободи пре-
си». Проте цьогоріч такої сум-
нівної честі удостоївся глава 
угорського уряду Віктор Ор-
бан. Упорядники списку від-
значають, що з моменту всту-
пу на посаду прем’єра, Орбан 
і правляча партія «Фідес» по-
чали брати на себе контроль 
над національними ЗМІ. Відте-
пер критичні матеріали про ді-
яльність уряду публікують ли-
ше в обмеженому доступі й на 
невідомих онлайн-ресурсах. 
Віктор Орбан переслідує мас-
медіа «хижацькими метода-
ми, серед яких політично-еко-
номічні схеми, дискредитація, 
цензура», повідомляє органі-
зація.  

Серед ворогів свободи преси 
названо також президента Бра-
зилії Жаїра Болсонару, саудів-
ського принца Мухаммеда бін 
Салмана, голову КНР Сі Цзінь-
піна, сирійського лідера Ба-
шара Асада, а також очільни-
цю адміністрації Гонконгу Кер-
рі Лам.

Цьогоріч на кінофестивалі покажуть і дві українські стрічки
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«Вогненне око» утворилося 
через витік газу

ТЕХНОГЕННЕ ЯВИЩЕ. На захід від мексиканського півост-
рова Юкатан на поверхні океану розгорілася пожежа внаслі-
док надзвичайної ситуації, яка сталася на підводному газо-
проводі Pemex, котрий з’єднується з платформою державної 
мексиканської нафтової компанії Pemex Ku Maloob Zaap. Як 
з’ясувалося, там стався витік газу з підводного трубопроводу 
біля узбережжя Кампече.

На численних відео з місця інциденту видно, як яскраво-по-
маранчеве полум’я у формі ока, яке нагадувало розпечену ла-
ву, вирує на поверхні води. У соціальних мережах це незвичне 
вражаюче видовище назвали «вогненним оком».

На гасіння полум’я знадобилося більше п’яти годин. Пожежу 
гасили за допомогою азоту. Зараз компанія Pemex, яка має 
великий досвід промислових аварій на своїх підприємствах, 
розслідує причини пожежі. Глава мексиканського регулятора 
безпеки нафти ASEA написав у себе на сторінці у твітері, що 
внаслідок аварії розливу нафти не сталося.
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Диктатори й тирани найбільше бояться та ненавидять вільну пресу 
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