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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 19 липня 2021 року
USD 27.2301 EUR 32.141 RUB 3.6728 / AU 49598.27 AG 710.51 PT 30786.9 PD 73616.58

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

Уповноважений із захисту державної мови  
про поглиблення її застосування в суспільстві 

МОЗ закликає 
вакцинуватися 
колективно 

ІМУНІТЕТ. У нашій країні триває вакцинація організованих колек-
тивів чисельністю понад 50 осіб, охочих щепитися проти COVID-19. 
На 14 липня щеплено 128 646 співробітників 954 компаній. Зага-
лом на щеплення записано 471 738 осіб з 673 компаній. Колективи  
щеплюють вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Оскільки кіль-
кість медичного персоналу обмежена, щеплення організованих ко-
лективів відбуваються в порядку черговості за датою запису.

Задля прискорення цього процесу Міністерство охорони 
здоров’я пропонує компаніям подавати заявку на щеплення вакци-
ною CoronaVac від Sinovac Biotech. Навантаження на мобільні бри-
гади, які працюють із цим препаратом, менше. Так співробітники 
зможуть захиститися від COVID-19 значно раніше, ніж за загаль-
ною чергою.

На своїй сторінці у фейсбуці МОЗ нагадує, що залишити заявку 
на виїзд мобільної бригади для щеплення організованого колекти-
ву можна за номером контакт-центру МОЗ 0-800-60-20-19. 

ЦИФРА ДНЯ

23% 
громадян мали досвід зламування їхнього 

акаунта в соцмережах чи месенджерах,  
за даними Мінцифри та МВС

ТАРАС КРЕМІНЬ:
«Розпочато новий 

етап втілення Закону 
«Про забезпечення 

функціонування української 
мови як державної». Це 

збільшить присутність 
державної мови в 

публічному просторі 
та зміцнить її 

статус».

Гідна протидія 
COVID-19 й економічне 
відновлення

ГОДИНА ЗАПИТАНЬ ДО УРЯДУ. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 
відзвітував перед парламентом про зроблене урядом  
за пів року
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«Урядовий кур’єр» побував у 
закарпатському селі Вишка, де 
влітку продовжують давню традицію 
очищення вогнем, запалюючи 
величезні багаття на тлі темних гір

РЕПОРТАЖ 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
державне замовлення на підготовку фахівців, 
наукових, науково-педагогічних та робітничих 
кадрів, на підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів у 2021 році»
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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



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

(вул. Прорізна, 15, Київ-01, Україна, 01601) оголошує про проведення кон-

курсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобу-

вачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публіч-

не управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та ад-

міністрування» — 1 187 осіб.

Роз’яснення з питань проведення конкурсного відбору та вимог до кон-

курсної документації можна отримати у робочі дні з 9.00 до 18.00 за теле-

фоном: +38(044) 256 00 11 (контактна особа: Зінченко Н., Управління роз-

міщення та виконання державного замовлення на професійне навчання).

Умови проведення конкурсного відбору та перелік документів, що нада-

ються учасниками, розміщено на офіційному веб-сайті НАДС nads.gov.ua.

Конкурсна пропозиція має бути прошитою, пронумерованою, містити ін-

формацію відповідно до пункту 6 Критеріїв конкурсного відбору виконав-

ців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за 

освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміні-

стрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підви-

щення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого са-

моврядування, затвердженими наказом НАДС від 13 квітня 2021 року № 66-

21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 травня 2021 року за  

№ 627/36249, та складається державною мовою. 

Відповідальність за подання Конкурсної пропозиції та достовірність ін-

формації, що міститься у ній, покладається на учасника конкурсного від-

бору. 

Конкурсні пропозиції приймаються НАДС не пізніше 06 серпня 2021 року  

за адресою: 01601, вул. Прорізна, 15, м. Київ.

Розгляд конкурсних пропозицій відбудеться на засіданні Конкурсної ко-

місії 10 серпня 2021 року о 10:00  у приміщенні НАДС за адресою: 01601, 

вул. Прорізна, 15, м. Київ.

Довідки за телефоном: +38(044) 256 00 11 (Зінченко Н.)

ОГОЛОШЕННЯ
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оголошення

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про початок здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 15.07.2021 надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного Мамченко Сергія Валентино‑
вича, 03.05.1959 року народження, уродженця м. Донецьк Донецької області, зареєстрованого за адресою: 
Донецька область, м. Горлівка, вул. Малинича, 41, кв. 73, який підозрюється у вчиненні кримінальних пра‑
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258‑3, ч. 3 ст. 260, ч. 1 ст. 304 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного

Мамченко Сергій Валентинович, 03.05.1959 року народження, громадянин України, який зареє‑
стрований за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Малинича, 41, кв. 73, у відповідності до  
ст. ст. 133, 135, 139, 297‑5 КПК України, Вам необхідно з’явитися в період часу з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 
хв. 21.07.2021 до кабінету № 12 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької об‑
ласті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого в ОВС слідчого відділу Кучерової Юлії Юріїв‑
ни (номер телефону +380506423268), за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десант‑
ників, буд. 20, для повідомлення Вам про завершення досудового розслідування, відкриття та ознайомлен‑
ня із матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України, вручення Вам обвинувального 
акта та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 291 КПК України, у кримінальному про‑
вадженні №22020050000000063, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2020, в яко‑
му Ви є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  ч. 1 ст. 258‑3, ч. 3 ст. 260,  
ч. 1 ст. 304 КК України.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК України, на‑
стає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК України

До відома засуджених Бєдуліна Ігоря Віталійо‑
вича, 20.02.1965 р.н. (вул. Канатна, 30/17, м. Лиси‑
чанськ, Луганська область, 93100), Бурякова Олек‑
сандра Анатолійовича, 28.08.1970 р.н. (вул. Фер‑
мівська, 31, м. Привілля, м. Лисичанськ, Луганська 
область, 93191), Виноградова Миколи Олексійови‑
ча, 16.05.1979 р.н. (вул. Гетьманська, 24/66, м. Ли‑
сичанськ, Луганська область, 93100), Телегіна Дми‑
тра Юрійовича, 17.11.1992 р.н. (вул. Міліцейська, 48,  
м. Лисичанськ, Луганська область, 93105): кримі‑
нальне провадження за касаційними скаргами захис‑
ників Гаврилюка Р. А. та Толокольнікова С. В. на ви‑
рок Лисичанського міського суду Луганської облас‑
ті від 18 травня 2020 року і ухвалу Луганського апе‑
ляційного суду від 5 жовтня 2020 року щодо Бєду‑
ліна І. В. та Виноградова М. О. призначено до роз‑
гляду у Другій судовій палаті Касаційного криміналь‑
ного суду у складі Верховного Суду на 12:00 23 ве‑
ресня 2021 року за адресою: вул. Пилипа Орлика, 4,  
м. Київ.

Суддя Олександр Ємець 

Четверта Харківська міська державна нотарі‑
альна контора повідомляє про те, що після смерті  
Фоміна Юрія Петровича, 25 січня 1974 року на‑
родження, який помер 19 вересня 2020 року, та  
Фоміної Олени Михайлівни, 11 березня 1950 року на‑
родження, яка померла 20 листопада 2020 року, від‑
крилися спадщини. 

Спадкоємці, які бажають оформлювати спадщи‑
ну, запрошуються до відокремленого підрозділу 4‑ї 
ХМДНК за адресою: м. Харків, вул. Василя Мельни‑
кова, 2.

Царичанська державна нотаріальна контора 

Дніпропетровської області сповіщає, 

що відкрита спадкова справа після померлого 

28.12.2011 року Кузнецова Миколи Миколайовича. 

Спадкоємців прохання звертатися до нотаріальної 

контори за адресою: 51000, Дніпропетровська 

область, Дніпровський район, смт Царичанка, 

вулиця 14‑ї Гвардійської дивізії, 15, тел.0569031468.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Косенко Едуард Миколайович, 

27.05.1969 р.н., зареєстрований за адресою: Луган‑
ська обл., м. Алчевськ, ___________________, в поряд‑
ку ст.ст. 133, 135 КПК України викликається на 10 год. 
21.07.2021, 22.07.2021 та 23.07.2021 до СВ 3 управ‑
ління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях (тел. 
0645268110) за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродо‑
нецьк, пр‑т Космонавтів 18, для допиту як підозрюваного 
та проведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 22021130000000008 від 14.01.2021. На‑
слідки та поважні причини неприбуття особи на виклик 
визначені ст.ст.138‑139 КПК України.

Слідчий Євгеній ЯБЛОНСЬКИЙ

Приватний нотаріус Роменського районного но‑
таріального округу Сумської області Колісник Світ‑
лана Миколаївна повідомляє про відкриття спадко‑
вої справи до майна померлого 25 грудня 2020 року  
Северина Сергія Володимировича, 24 вересня 1955 
року народження, останнє місце проживання, реє‑
страції на час відкриття спадщини: місто Ромни Сум‑
ської області, у зв’язку з чим розшукуються спадко‑
ємці померлого, яким необхідно звернутися до но‑
таріуса в строк до 18 серпня 2021 року за адресою: 
42000, Сумська обл.,  м. Ромни, вул. Пушкіна, буд. 
25, тел. (05448) 5‑15‑79.

Розшукуються спадкоємці 

Яровенко Лідії Миколаївни, 03 лютого 1947 року 

народження, померлої 23 березня 2021 року, 

проживала: м. Зугрес Донецької області, 

вул. Калініна, буд. 10, кв. 1.

Із заявою про прийняття спадщини звертатися 

до 23 вересня 2021 року до нотаріуса Мітякіної С. З., 

м. Харків, просп. Ювілейний, буд. 56, кім. 312. 

Тел. +380572623023.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ре-
дакція газети «Зелений туризм» (код ЄДРПОУ 
39542890) повідомляє, що згідно з рішенням єдино‑
го учасника №3 від 12.07.2021 прийнято рішення про 
припинення діяльності юридичної особи в результа‑
ті ліквідації.

Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги 
протягом двох місяців з дня опублікування цього по‑
відомлення.

Письмові вимоги кредиторів приймають за адре‑
сою: 36018, Україна, м. Полтава, вул. Колійна, 105.

Голова ліквідаційної комісії Фіктянов Олег Анато‑
лійович, конт.тел. +38‑099‑042‑11‑76.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслі‑
дуванням у кримінальних провадженнях  № 42016000000002405 від 15.09.2016, № 42016000000002334 
від 13.09.2016, № 42016000000002389 від 14.09.2016, № 42016000000002362 від 13.09.2016,  
№ 42016000000002614 від 28.09.2016, № 42016000000002739 від 06.10.2016, № 42016000000002356 
від 13.09.2016, № 42016000000002745 від 06.10.2016, № 42016000000002418 від 15.09.2016,  
№ 42016000000002613 від 28.09.2016, № 42016000000004026 від 20.12.2016, № 42016000000002690  від 
06.10.2016, № 42016000000002623 від 28.09.2016, № 42016000000002742 від 06.10.2016 за фактом надан‑
ня іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України з бо‑
ку суддів Автономної Республіки Крим, за ознаками злочину, передбаченого  ч. 1 ст. 111 КК України (дер‑
жавна зрада).

В вищезазначених кримінальних провадженнях зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру 
Яніну Ігорю Альбертовичу, 15.10.1966 року народження,  Дмитрієву Тимофію Михайловичу, 09.01.1969 року 
народження,  Сич Максиму Юрійовичу, 21.01.1982 року народження,  Нікіщенко Марині Ігорівні, 09.04.1983 
року народження, Гребенніковій Наталі Олександрівні, 29.08.1981 року народження, Заплаві Лідії Мико‑
лаївні, 09.09.1950 року народження, Тощевій Олені Олександрівні, 29.04.1976 року народження, Бражні‑
ку Ігорю Сергійовичу, 21.04.1986 року народження, Іванову Сергію Сергійовичу, 17.04.1974 року народжен‑
ня, Шевченку Вячеславу Володимировичу, 05.07.1979 року народження, Чубабрія Вахтангу Автанділови‑
чу, 05.02.1978 року народження, Соколовському Ігорю Станіславовичу, 02.10.1981 року народження, Бори‑
сенку Євгенію Валентиновичу, 12.06.1982 року народження, Стебівко Олені Іванівні, 23.05.1966 року наро‑
дження, у зв’язку із викладеним на виконання положень ст. 297‑5 Кримінального процесуального кодексу 
України пропоную вищезазначеним особам та їх захисникам прибути до прокуратури Автономної Республі‑
ки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) з 22.07.2021 по 23.07.2021 (з 09:00 
по 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії.

Спадкоємців померлої 

Вострецової Олени Михайлівни просимо звернутись 

до  Другої Херсонської державної нотаріальної 

контори (м. Херсон, вул. Рішельєвська, 21).

Втрачений судновий білет 
№ 12711 на прогулянкове судно «ТЕТЯНА», 
бортовий номер МА‑521‑К, виданий на ім’я 

Матвєєва Анатолія Михайловича, 
вважати недійсним.

Велієву Чемілу Суліддінівну протягом місяця за‑
прошуємо до Третьої Дніпровської державної нота‑
ріальної контори (м. Дніпро, вул. Робоча, 22а) щодо 
спадщини Велієва Суліддіна Ібрагіма огли, померло‑
го 28.12.2020 року.

Втрачений судновий білет 

на яхту «Чорна перлина» серія СБ № 024183, 

власник — Чорний Леонід Володимирович, 

вважати недійсним. 

У провадженні Галицького районного суду м. Львова у 
складі головуючого судді Романюка В. Ф. знаходиться кри‑
мінальне провадження за обвинуваченням Саєнка Олексан‑
дра Миколайовича, 20 березня 1974 року народження, у вчи‑
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258‑3 Кримінального кодексу України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призна‑
чено на 22.07.2021 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Га‑
лицького районного суду м. Львова за адресою: м. Львів,  
вул. Чоловського, 2.

Попереджаємо Саєнка Олександра Миколайовича, 20 бе‑
резня 1974 року народження, 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 засідання на вищевказані дату та час справу 
буде розглянуто у Вашій відсутності на підставі наявних до‑
казів у матеріалах справи.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
ДЛЯ САВИЧА АНАТОЛІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА
Національне антикорупційне бюро України повідо‑

мляє підозрюваного Савича Анатолія Володимировича, 
22.09.1976 р.н., останнє відоме місце реєстрації за адре‑
сою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 25, кв. 50, останнє відоме 
місце проживання за адресою: м. Київ, вул. Ніжинська, 5, 
кв. 76, про те, що зібрані під час досудового розслідуван‑
ня кримінального провадження № 52017000000000065 
від 27.01.2017 докази є достатніми для складання об‑
винувального акта. Повідомляємо, про завершення до‑
судового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 52017000000000065 та надання доступу до матеріа‑
лів досудового розслідування, з якими можна ознайоми‑
тися у приміщенні Національного антикорупційного бю‑
ро України у м. Києві по вул. Василя Сурикова, 3, почина‑
ючи з 17 год. 00 хв. 14.07.2021.

Ст. детектив Національного бюро: Іванов О.В. 
(тел.: (044) 246‑33‑98).

Оболонський районний суд м. Києва викликає об‑
винуваченого Сидоренка Олександра Івановича, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба‑
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 26.07.2021 о 13:45 год. в 
приміщенні Оболонського районного суду м. Києва 
за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка. 2‑Є, 9 ка‑
бінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче‑
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе‑
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра‑
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя Жежера О. В.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Киє‑
ва перебуває кримінальне провадження відносно Булгакова 
Дмитра Віталійовича, обвинуваченого у вчиненні криміналь‑
них правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27  
ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 437, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 
ст. 437 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання виклика‑
ється Булгаков Дмитро Віталійович, 20.10.1954 року наро‑
дження, обвинувачений у вчиненні кримінального правопо‑
рушення, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111,  
ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 437, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК 
України, яке відбудеться 27.07 2021 року о 12‑30 год., в при‑
міщені Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 9, під головуван-
ням судді Курової О. І.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважа‑
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен‑
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по‑
рядку спеціального судового провадження.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Вас, Скісова Олександра Євгеновича, як обвинувачено‑
го на 11 год. 00 хв. 27 липня 2021 року у справі за обви‑
нуваченням Скісова Олександра Євгеновича, 23.02.1980 
року народження, у вчиненні кримінальних правопору‑
шень, передбачених 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. Сергієнка, 3, каб. 24.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен‑
ня вважається належним повідомленням, а криміналь‑
не провадження буде здійснюватись за відсутністю об‑
винуваченого в порядку спеціального судового прова‑
дження.

Суддя Бірса О. В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться о 10 годи‑
ні 00 хвилин 25 серпня 2021 року в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31‑А, каб. № 507 об‑
винуваченого Бондарева Романа Володимировича, 26 
вересня 1975 року народження, в рамках кримінального 
провадження № 42016000000002809, внесеного до Єди‑
ного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2016 
року, за ознаками вчинення кримінального правопору‑
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Дане оголошення вважається належним повідомлен‑
ням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су‑
дового провадження.

Суддя Антонюк М. С.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження відносно Кухарішена 
Андрія Івановича та Головещенка Ігоря Васильовича, обви‑
нувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, перед‑
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання виклика‑
ються Кухарішен Андрій Іванович, 08.06.1970 р.н., та Голо‑
вещенко Ігор Васильович, 24.10.1961 р.н., обвинувачені у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України, яке відбудеться 29 липня 
2021 року о 12‑30 год. в приміщенні Солом’янського район‑
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, 
каб. 4, під головуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинувачених дане оголошення вважаєть‑
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинувачених в поряд‑
ку спеціального судового провадження.

Втрачені свідоцтво на право власності 

на 1/2 квартири за адресою: м. Київ, 

вул. Велика Васильківська, 114, кв. 249, 

видане сектором приватизації 

Московської районної державної 

адміністрації від 28.03.1994 м. Києва, 

та свідоцтво на право на спадщину 

на 1/2 квартири за адресою: м. Київ, 

вул. Велика Васильківська, 114, 

кв. 249, видане 2‑ю Київською 

конторою 21.12.2003, 3‑3007, видані 

на Фіненко О. М., вважати недійсними. 

Повістка про виклик обвинуваченого при проведенні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Єлісєєв Сергій Станіславович, який народився 24 
жовтня 1961 року, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Севасто‑
поль, проспект Античний, 6, кв. 5; проживаючий за адресою: АР Крим, 
м. Севастополь, вул. Тараса Шевченка, 17, кв. 15, відповідно до вимог 
297‑5, 323 КПК України викликається в судове засідання, яке відбудеть‑
ся 29.07.2021 року об 11 годині 00 хвилин в залі судових засідань №131 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Бал‑
ківська, 33, для участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого .

Суддя Іванов В. В.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Золотарьов Микола Анатолійович, який народив‑
ся 25 квітня 1990 року, зареєстрований за адресою: Одеська область, 
м. Болград, вул. 25 Серпня, 226, відповідно до вимог 297‑5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання, яке відбудеться 29.07.2021 
року о 14 годині 00 хвилин в залі судових засідань №131 Примор‑
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балків‑
ська, 33, для участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого.

Суддя Іванов В. В.

У провадженні Галицького районного суду м. Львова у складі головуючого судді Фролової Л. Д. знахо‑
диться кримінальне провадження за обвинуваченням Світлик Галини Володимирівни, 25 липня 1969 ро‑
ку народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 Кри‑
мінального кодексу України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призначено на 27 липня 2021 року о 14 годині 00 хви‑
лин у приміщенні Галицького районного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2 (2 по‑
верх, 12 кабінет).

Попереджаємо Світлик Галину Володимирівну, 25 липня 1969 року народження, зареєстровану за 
адресою: м. Львів‑Рудне. вул. Л. Українки, 21, проживаючу за адресою: Львівська обл., Городоцький р‑н,  
с. Мшана, вул. Довбуша, 7, що у випадку Вашої неявки у судове засідання на вищевказану дату та час. 
справу буде розглянуто у Вашій відсутності на підставі наявних доказів у матеріалах справи.
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Укргiдрометцентр

Повінь забирає десятки життів
СТИХІЙНЕ ЛИХО. У Німеч-

чині кількість загиблих вна-
слідок повеней, спричинених 
сильними зливами, зросла до 
щонайменше 100 осіб. Вода 
зруйнувала або пошкодила ба-
гато будівель та об’єктів інфра-
структури, повідомляє DW. 

Найбільше від повеней по-
страждали західні німець-
кі федеральні землі Північний 
Рейн-Вестфалія і Рейнланд-
Пфальц. У Рейнланд-Пфальці 
бурхливі потоки призвели до 
руйнування кількох будинків у 
населеному пункті Шульд по-
близу Аденау. Місцева влада 
каже про 30 зниклих безвісти. 
За даними поліції, четверо лю-
дей загинули. У багатьох ра-
йонах цієї землі місцева влада 
оголосила режим надзвичай-
ної ситуації. На місцях працю-
ють рятувальники. Через рясні 
опади з берегів вийшло бага-
то річок, струмків та інших во-
дойм. Підтоплено підвали бу-
динків, вулиці й дороги. Через 
повінь місцями призупинено 
рух потягів.

Критичною залишається си-
туація в сусідній землі Північ-

ний Рейн-Вестфалія. Повідо-
мляють про сотні викликів ря-
тувальних бригад. У місті Аль-
тена один з рятувальників за-
гинув, намагаючись допомог-
ти постраждалому, але сам по-
трапив у бурхливий потік води. 
У місті Кельн у затоплених під-
валах будинків було знайдено 
тіла двох загиблих, повідомляє 

Reuters. Оскільки багато во-
дойм вийшло з берегів, місцева 
влада закликала людей у кіль-
кох населених пунктах залиши-
ти домівки. У місті Вупперталь 
вийшла з берегів річка Вуппер 
і залила частину центральних 
кварталів. 

Залізнична компанія Deut-
sche Bahn закликала пасажирів 

змінити плани і не їхати в Пів-
нічний Рейн-Вестфалію, бо за-
лізничне сполучення на бага-
тьох ділянках у цій землі призу-
пинено. 

Тривожна інформація про 
катастрофічні наслідки повені 
внаслідок злив надходить і з ін-
ших регіонів Німеччини, зокре-
ма Баварії та Саксонії.

Флористи навчилися 
зупиняти процес 
в’янення квітів

ВІЧНА КРАСА. У квітковій фірмі Forever Rose London, яку засну-
вав громадянин ОАЕ   Ебрахіма Аль Самаді, створюють компози-
ції з троянд, які можуть радувати своїм виглядом протягом довгих 
років, пише CNN. У компанії заявили, що навчилися уповільнюва-
ти природний процес в’янення квітів. Для створення композиції ви-
користовують троянди, вирощені в Еквадорі. Флористи кажуть, що 
завдяки вулканічному ґрунту в цій країні троянди мають особливо 
міцні пелюстки, тому добре зберігаються.

Щоб троянди якомога довше зберігали свіжий вигляд, їх обро-
бляють гліцерином, потім піддають сушінню і після цього виставля-
ють під спеціальні скляні куполи для додаткового захисту. 

Інші флористичні компанії теж використовують гліцерин для збе-
реження троянд протягом тривалого часу. Але розкішні витвори 
Forever Rose одні з найдорожчих у світі. Квіткові композиції вартіс-
тю майже 80 тисяч доларів приваблюють вибагливих і заможних 
клієнтів. Серед найнезвичніших замовлень — аранжування у ви-
гляді Ейфелевої вежі та квітковий єдиноріг 

Митці гуртуються, долаючи час і простір
Валерій ПОМАЗ,  

бібліограф Чернігівської 
обласної бібліотеки  

для юнацтва, 
для «Урядового кур’єра»

ВИСТАВКА. Заголовок 
точно передає дух і настрої 
«Українського простору» 
— першої для нашого міс-
та всеукраїнської вистав-
ки художників, що триває в 
Мистецькому центрі Черні-
гівської обласної бібліотеки 
для юнацтва. Вона працю-
ватиме до 10 cерпня.

Куратор мистецько-
го заходу, в якому беруть 
участь 18 майстрів та май-
стринь з восьми україн-
ських міст (Києва і Льво-
ва, Одеси й Чернігова, 
Кам’янця-Подільського і 
Кременчука, Білої Церкви 
й Харкова), — наш коле-
га Святослав Подлевський, 
художник та історик. Ви-
ставка стала  логічним під-
сумком унікального мис-
тецького проєкту «Спіль-
ний простір», мета якого — 

пошук спільного серед роз-
маїття індивідуальностей 
українських митців нашо-
го часу.

У фоє мистецького цен-
тру гостей зустрічає вели-
ке полотно Ольги Грицен-
ко (Кременчук) «Тихі води 
глибокі», що, на мій погляд, 
чудово ілюструє весняні на-
строї й почування  Володь-
ка, головного героя авто-
біографічної повісті Уласа 

Самчука «Куди тече та річ-
ка» (першої частини трило-
гії «Волинь»), дія якої від-
бувається перед Першою 
світовою війною. Дивовиж-
но, проте спеціальна техні-
ка, яку застосувала авторка 
картини, дає змогу милу-
ватися нею в темряві. Як не 
пригадати тут Фридерика 
Шопена, який навіть у гос-
тях просив вимкнути світ-
ло, коли грав свої полонези 
й ноктюрни. 

У блакитній залі зачаро-
вують два полотна чернігів-
ської художниці Надії Мар-
тиненко із серії «Сюжети з 
минулого», таємницю ство-

рення яких заховано у май-
стерній обробці пожовклих 
фото наших прабабусь. А 
для нас оживають слова пі-
сень «Несе Галя воду» та 
«Мені ворожка ворожила» 
у неперевершеному вико-
нанні тріо Мареничів.

Експозиція демонструє, 
що суспільство, соціокуль-
турні шари, міста й регі-
они — не щось моноліт-
не. Кожен народ — це мі-
ріади мікросвітів-індиві-
дів, які існують у контексті 
професій, політичних упо-
добань, релігій. Але цей за-
гал об’єднує єдиний простір 
країни.

Ольга Гриценко  (Кременчук). «Тихі води глибокі» 

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
ky

iv
.g

al
le

ry

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
cd

n.
cn

n.
co

m

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
lb

.u
a

Такого жорстокого удару стихії Німеччина не зазнавала дуже давно  

Надія Мартиненко (Чернігів). «Несе Галя воду»

Полотна  Ольги Гриценко 
випромінюють світло, як  
і сама художниця
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