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Міністр фінансів про поетапне підвищення мінімалки, 
закладене в Бюджетній декларації на 2022—2024 роки, 
з тим, щоб на 01.01.2024  вона становила 7665 тис. грн

«Дія» полегшить 
життя ветеранам

ІНІЦІАТИВА. У жовтні цього року Міністерство у справах ветера-
нів інтегрує посвідчення УБД в «Дію». Про це повідомив заступник 
міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 
цифровізації Володимир Левчук під час зустрічі Veteran Public Talk, 
що відбулася у київському ветеранському просторі Veteran Hub.

«У додатку будуть не тільки посвідчення учасника бойових дій, 
а всіх категорій, якими ми опікуємося. Це буде початком і інстру-
ментом для подальших сервісів. Мінветеранів розробляє концеп-
цію і опрацьовує реалізацію пільгового електронного квитка, який 
буде реалізовано за допомогою сервісу «Дія», — розповів Володи-
мир Левчук.

Він зазначив, що Мінветеранів працює над запуском онлайн-
платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи 
G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), яка на-
дасть захисникам України рівні можливості незалежно від геогра-
фії проживання для започаткування власного бізнесу, повідомляє 
Міністерство у справах ветеранів.

СЕРГІЙ МАРЧЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

135 млрд дол.,
або близько 75% ВВП України  

2013 р., становлять, за оцінкою Центру 
економічної стратегії, втрати від 

окупації РФ Криму 

«Ми розраховуємо,  
що в наступному році 
збільшимо мінімальну 

зарплату до 6700 гривень. 
Гроші для  

виплат є». 

Бюджет  
чекає надходжень  
від приватизації 

З ПЕРШИХ ВУСТ. Підсумки роботи в першому півріччі  
та подальшу перспективу пошуку ефективних власників  
в Україні коментує  голова Фонду державного майна Дмитро 
Сенниченко
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АКТУАЛЬНО

Окупаційна влада ОРДЛО активізувала 
зусилля для загарбання приватної 
власності переселенців. Прокуратура 
і правозахисники закликають 
документувати порушення 
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ЦИТАТА ДНЯ

Освітні права: обізнаний — означає захищений
ВАРТО ЗНАТИ. В умовах економічної кризи ресурси в державі завжди обмежені. І дуже важливо 
використовувати їх саме на освіту

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Право на освіту — одне з ба-
зових прав людини, закрі-

плене в Конституції України. 
А в Законі «Про освіту» йдеть-
ся, що в нашій державі має бу-

ти створено рівні умови досту-
пу до освіти усіх громадян. Це 
право гарантовано незалеж-
но від віку, статі, раси, ста-
ну здоров’я, інвалідності, гро-
мадянства, національності, по-
літичних, релігійних чи інших 
переконань, кольору шкіри, 

місця проживання, мови спіл-
кування, походження, соціаль-
ного і майнового стану, наяв-
ності судимості, інших обста-
вин і ознак. 

Та чи завжди і всюди це са-
ме так? Чи всіх прав учасників 
освітнього процесу в нас дотри-

мано? І які у цій галузі є пробле-
ми, що загострилися під час пан-
демії?

Відповіді на ці запитання у 
першій щорічній доповіді «До-
тримання прав в освіті — 2020» 
висвітлив освітній омбудсмен 
Сергій Горбачов.

Посада освітнього омбудсмена 
нова в Україні. Її запровадже-
но Законом «Про освіту», а саме 
статтею 73, а її діяльність регла-
ментовано рішеннями уряду. Ро-
боту зі зверненнями гро-
мадян команда розпочала 
наприкінці 2019 року. 5
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Тематичний туризм, який активно 
розвивають територіальні громади 
для власного розквіту, відкриває 
нові можливості для відпочинку 
українцям



оголошення

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Хомутовський Андрій Олександрович, 31.07.1987 ро-

ку народження, уродженець м. Свердловськ Російської Федерації, житель  
м. Луганськ, квартал Південний ,3, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 27 липня 2021 року об 11-00 год. до 
Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, за адре-
сою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал  
№ 19, для розгляду кримінального провадження про обвинувачення Хомутов-
ського Андрія Олександровича, якому повідомлено про підозру у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя О. Б. Лазарів
Повістка про виклик обвинуваченого

Обвинувачений Князев Анатолій Олександрович, 17.06.1981 року наро-
дження, уродженець м. Донецька, зареєстрований за адресою: Донецька 
область, м. Авдіївка, провулок Щорса, 4, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 
323 КПК України, Вам необхідно з›явитися 29 липня 2021 року о 10-30 год. 
до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, за адре-
сою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал  
№ 19, для розгляду кримінального провадження про обвинувачення Кня-
зева Анатолія Олександровича, якому повідомлено про підозру у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Головуючий суддя О. Б. Лазарів
вважати недійсним судновий білет 

МА № 005102, від 4 січня 2021 року на судно «Крим-3», риболовне, 
бортовий реєстраційний номер ЯОД 2766, зареєстроване 
на Харьковського Сергія Вікторовича, у зв’язку з втратою.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Бєлєнков Ігор Сергійович, 09.01.1988 року народження, уро-

дженець та зареєстрований за адресою: Луганська область, м.Рубіжне, Москов-
ський проспект, 27/87, житель м. Луганська, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 
323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 29 липня 2021 року об 11-00 год. 
до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, за адресою:  
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал № 19, для роз-
гляду кримінального провадження про обвинувачення Бєлєнкова Ігоря Сергійо-
вича, якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя О. Б. Лазарів
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +14  +19 +20  +25 Черкаська +15  +20 +20  +25
Житомирська +13  +18 +20  +25 Кіровоградська +15  +20 +20  +25
Чернігівська +14  +19 +20  +25 Полтавська +15  +20 +20  +25
Сумська +14  +19 +20  +25 Дніпропетровська +17  +22 +27  +32
Закарпатська +11  +16 +19  +24 Одеська +17  +22 +24  +29
Рівненська +11  +16 +20  +25 Миколаївська +18  +23 +24  +29
Львівська +11  +16 +20  +25 Херсонська +19  +24 +27  +32
Івано-Франківська +11  +16 +20  +25 Запорізька +18  +23 +29  +34
Волинська +11  +16 +20  +25 Харківська +17  +22 +27  +32
Хмельницька +11  +16 +20  +25 Донецька +18  +23 +30  +35
Чернівецька +11  +16 +20  +25 Луганська +17  +22 +30  +35
Тернопільська +11  +16 +20  +25 Крим +20  +25 +28  +33
Вінницька +14  +19 +20  +25 Київ +17  +19 +21  +23

Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ  
про проведення Всеукраїнського закритого архітектурного 
конкурсу на кращу проєктну пропозицію «Нове будівництво 

корпусу Вищого антикорупційного суду по проспекту  
Перемоги, 41, у місті Києві»

Вищий антикорупційний суд відповідно до законів України «Про Вищий антико-
рупційний суд», «Про судоустрій і статус суддів», «Про архітектурну діяльність», 
Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 року № 2137 «Про за-
твердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів» (із змі-
нами), на підставі договору про партнерство в організації та проведенні архітектур-
ного конкурсу від 15 липня 2021 року та з метою відбору кращої проєктної пропо-
зиції щодо будівництва корпусу Вищого антикорупційного суду по проспекту Пере-
моги, 41, у місті Києві оголошує проведення Всеукраїнського закритого архітектур-
ного конкурсу на кращу проєктну пропозицію «Нове будівництво корпусу Вищого 
антикорупційного суду по проспекту Перемоги, 41, у місті Києві» (далі — Конкурс).

Замовники: Вищий антикорупційний суд (ВАКС), Антикорупційна ініціатива Єв-
ропейського Союзу в Україні (EUACI).

Організатор: Національна спілка архітекторів України.
Тема і мета: визначити кращу проєктну пропозицію «Нове будівництво корпусу 

Вищого антикорупційного суду по проспекту Перемоги, 41, у місті Києві».
Перед учасниками Конкурсу ставиться завдання на розроблення кращої проєк-

тної пропозиції, що відповідатиме темі та меті Конкурсу, та має включати:
– архітектурне рішення новозбудованого корпусу ВАКС по проспекту Перемоги, 

41, у місті Києві, з урахуванням усіх нормативних вимог та особливостей, визначе-
них для будинків суду;

– композиційне рішення щодо технологічного та конструктивного взаємозв’язку 
між існуючою будівлею ВАКС по проспекту Перемоги, 41, у місті Києві, та новозбу-
дованим корпусом, які будуть з’єднуватись, наприклад, скляним переходом для 
поліпшення дизайну, краси, освітлення і енергоспоживання, що має пролягати на 
рівні другого або третього поверху існуючої будівлі ВАКС.

Терміни проведення: Конкурс проводиться з липня по жовтень 2021 року.
Подача письмової заявки щодо участі в Конкурсі, реєстрація учасників та одер-

жання від Організатора Конкурсу (відповідального секретаря Конкурсу) конкурс-
ної документації здійснюється до 20 серпня 2021 року в робочі дні з 10:00 до 16:00 
(адреса: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 7).

Подання учасниками проєктних пропозицій на Конкурс здійснюється до 20 жов-
тня 2021 року в робочі дні з 10:00 до 16:00 рекомендованим поштовим відправлен-
ням, кур’єрською доставкою або особисто за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грін-
ченка, 7.

Журі підбиває підсумки Конкурсу та визначає переможців Конкурсу не пізніше 
31 жовтня 2021 року. Підсумкове рішення журі доводиться до відома всіх учасни-
ків Конкурсу шляхом оприлюднення повідомлення Організатора у соціальних ме-
режах та засобах масової інформації.

Вимоги до професійного рівня учасників: 
– до участі в Конкурсі допускаються фахівці з вищою освітою у галузі знань «Ар-

хітектура та будівництво» (є архітекторами (інженерами), які пройшли професійну 
атестацію та мають кваліфікаційний сертифікат відповідно до вимог Закону Украї-
ни «Про архітектурну діяльність», а також авторські колективи, у складі яких є хо-
ча б один фахівець, який відповідає зазначеним вимогам;

– особи, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, повинні мати досвід ре-
алізації проєктів, аналогічних до проєктної пропозиції у цьому Конкурсі, що поля-
гає у виконанні відповідних робіт у сфері архітектурного та інженерно-будівель-
ного проєктування адміністративних будівель (у тому числі, розроблення проєк-
тно-кошторисної документації) за кодом видів економічної діяльності 71.11 «Ді-
яльність у сфері архітектури», подати портофоліо таких робіт (в електронному ви-
гляді в форматі «.pdf», розміром до 10 mb), а також підтвердити поточну можли-
вість виконання таких робіт.

Організацію прийняття заявок щодо участі в Конкурсі, реєстрацію учасників, на-
дання їм конкурсної документації та вихідних даних забезпечує Організатор Кон-
курсу (відповідальний секретар: Олександр Барановський).

Конкурс проводиться без внесення реєстраційного внеску.
Кількість та розміри премій: для відзначення відібраних проєктних пропозицій 

встановлюються три премії: 
– перша — 60 тис. грн; 
– друга — 40 тис. грн; 
– третя — 20 тис. грн. 
Переможець Конкурсу може отримати переважне право на подальшу реаліза-

цію розробленої ним проєктної пропозиції.
Автори 10 (десяти) кращих проєктних пропозицій отримують відповідні дипло-

ми як додатковий вид заохочення.
Склад журі Конкурсу:
1) Дроздов Олег Анатолійович, архітектор (Харків, Україна);
2) Килимар Віктор Богданович, антикорупційний експерт, Антикорупційна ініціа-

тива Європейського Союзу в Україні (EUACI);
3) Крикливенко Богдан Володимирович, керівник апарату ВАКС;
4) Свистунов Олександр Вікторович, архітектор (Київ, Україна), головний архі-

тектор міста Києва;
5) Чаплінський Юліан Михайлович, архітектор (Львів, Україна);
6) Чижевський Олександр Павлович, архітектор (Київ, Україна), президент Наці-

ональної спілки архітекторів України;
7) Юнаков Іван Сергійович, архітектор (Київ, Україна), народний депутат України.
Виставка проєктних пропозицій буде проведена в приміщенні ВАКС, розташова-

ному за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 41.
Графік проведення виставки, порядок доступу до приміщення, де вона буде про-

ведена, дата та час нагородження переможців Конкурсу, а також заохочення інших 
учасників, повідомляється Організатором Конкурсу у соціальних мережах та засо-
бах масової інформації протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту визначення пе-
реможців Конкурсу.

Конкурс проводиться в 1 (один) тур. Мовою проведення Конкурсу є українська 
мова.

Для отримання відповідей на запитання стосовно Конкурсу, Програми та 
умов Конкурсу особам, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, необхідно  
звернутися до відповідального секретаря Конкурсу: Олександр Барановський,  
e-mail: alex.baranowski@ukr.net, тел.: +380 93 127 69 03.

На виконання вимог ст. 297-5 КПК України доводимо до відома обвину-
вачених Тиднюка Віктора Андрійовича, 05.09.1988 року народження та Тен-
діта Олександра Івановича, 15.07.1981 року народження, що 26.08.2021 об 
11.00 годині відбудеться розгляд кримінального провадження за обвину-
ваченням зазначених осіб. Підготовче засідання відбудеться під головуван-
ням судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області Ткаченка 
Д.В. за адресою: м. Бориспіль, Київська область,  вул. Київський шлях, 72.

Під час судового розгляду прокурором ініціюватиметься спеціальне су-
дове провадження стосовно обвинувачених Тиднюка В. А. та Тендіта О .І., 
клопотання про яке завчасно скеровано адвокатам обвинувачених Шпиру-
ку В .Г. та Маркевичу В. Я., відповідно.

Контактна особа: прокурор Малашич Ю. Ю., тел. 0980995686.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають 
матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань № 52018000000000215 від 14 бе-
резня 2018 року за обвинуваченням Голобородька Ігоря Вален-
тиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 
КК України. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 02 люто-
го 2021 року постановлено здійснювати спеціальне судове про-
вадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Го-
лобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря 
Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин 
України, 26.06.1975 року народження, уродженець м. Жовті Во-
ди Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме 
місце  проживання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дні-
пропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Укра-
їни, викликається в судове засідання, яке відбудеться 16 серп-
ня 2021 року об 11 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого анти-
корупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон 
+380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, громадянин 
України, 29.10.1963 року народження, уродженець м. Жовті Во-
ди, Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відо-
ме місце  проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жов-
ті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке відбу-
деться 16 серпня 2021 року об 11 годині 00 хвилин у приміщен-
ні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемо-
ги, 41, телефон +380-44-585-59-51), головуючий суддя: Крук Є. В., 
Кравчук О. О., Білоус І. О. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження 
обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її  
змістом.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Кагарлицький районний суд Київської області викликає в якості 

відповідачів гр. Балабан Уляну Анатоліївну, зареєстрована за адре-
сою: м. Тернопіль, вул. Чалдаєва, 11, кв. 1, та Шаравару Діану Анато-
ліївну, зареєстрована за адресою: Київська область, Вишгородський 
район, с. Козаровичі, вул. Комсомольська, будинок 13, по цивільній 
справі № 368/1332/20 за позовом Євтушенко Ольги Василівни до Ба-
лабан Уляни Анатоліївни, Шаравари Діани Анатоліївни, Кагарлицької 
міської ради Обухівського району Київської області 3-тя особа Дер-
жавний реєстратор Кагарлицької міської ради про визнання дій неза-
конними, скасування свідоцтва про право власності на нерухоме май-
но та державної реєстрації, для розгляду даної справи по суті. Фак-
тичне місце проживання відповідачів не відоме.

Судове засідання відбудеться 28 липня 2021 року о 16 год. 00 хв. 
в м. Кагарлик в приміщенні Кагарлицького районного суду Київської 
області, що знаходиться за адресою: 09201, Київська область, м. Ка-
гарлик, вул. Володимира Великого-3, головуючий по справі суддя  
Закаблук О. В.

В разі неявки відповідача гр. Балабан Уляни Анатоліївни та Шара-
вари Діани Анатоліївни в судове засідання, справа буде розглянута за 
їх відсутності.

Кагарлицький районний суд Київської області

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-маркетин-
говий центр» (Ідентифікаційний код юридичної особи 21466731, юридич-
на адреса: 03037, м. Київ, вулиця Максима Кривоноса, будинок 2-А)  пові-
домляє, що загальними зборами засновників (учасників) юридичної осо-
би 12.07.2021 р. прийнято рішення про припинення діяльності юридичної 
особи в результаті ліквідації. Ліквідатором Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Інформаційно-маркетинговий центр» призначено дирек-
тора Федькова Леоніда Михайловича. Вимоги  кредиторів розглядають-
ся до 14.09.2021 р. Вимоги в письмовому вигляді надсилати на адресу: 
03037, м. Киів-37, абонентська скринька 47.

Приватний нотаріус Покровського районного 

нотаріального округу Донецької області Василенко В. А. 

просить спадкоємців померлого 23.08.2020 року 

гр. Проскуріна Сергія Георгійовича, 18.02.1973 р.н., та померлої 

02.07.2020 року гр. Проскуріної Анастасії Йосипівни, 

10.05.1933 р.н., звернутися для оформлення спадкових прав 

на належне майно до нотаріальної контори за адресою: 

Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Комунальна, буд. 4, офіс №1.

Фізична особа-підприємець ТЕРЕЩЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА, 
індивідуальний податковий номер 3079205161, наступним повідомляє, 
що згідно запису № 22240060005093202 від 31.08.2015 р. зазначеного 

ФОП виключено з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців. Печатка знищена. Таким чином, ФОП ТЕРЕЩЕНКО 

ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА припинила свою діяльність з відповідними 
правовими наслідками. Ураховуючи викладене, вважати недійсними 

(або не укладеними) будь-які правочини вчинені від імені 
ФОП ТЕРЕЩЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА з дати внесення 

вищевказаного запису.

У зв’язку із зверненням стягнення на нерухоме майно-квартира у  
м. Одеса, вул. Левітана, б.79, кв.96, за зобов’язаннями власників. Та на-
буттям на нього права власності Шевяковою Н. Л. Прошу: Ісхак Насрі Бар-
го, 25.08.1975 р.н.; Ісхак Джулія Насрі, 29.06.2002 р.н.; Ісхак Вільям На-
срі, 29.12.2006 р.н.; Ісхак Ірина Ігорівна, 03.01.1979 р.н.; Ісхак Віолетта 
Насрі, 04.07.1999 р.н.; Ісхак Емілі Насрі, 07.12.2010 р.н. Ісхак Давид На-
срі,10.08.2013 р.н.; Ісхак Халед Юсеф, 01.09.1981 р.н., терміново, протягом 
одного місяця з дати опублікування цього оголошення,  забрати належне 
Вам рухоме майно з вищезазначеної квартири. У випадку невивезення  ру-
хомого майна, останнє буде вважатись безхазяйною річчю, від якої влас-
ники відмовились та буде виставлене на смітник біля будинку. Контактний 
телефон  особи для повернення рухомого майна: (096) 438-82-01-Олек-
сандр Валентинович.

Повідомлення щодо відомостей про підозрюваного, стосовно якого 
слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального 

досудового розслідування
Офіс Генерального прокурора повідомляє, що 13.07.2021 слідчий суддя 

Шевченківського районного суду міста Києва постановив ухвалу про здій-
снення спеціального досудового розслідування (справа № 761/24853/21) 
у кримінальному провадженні № 22021000000000220 від 30.06.2021 що-
до підозрюваного Зубарєва Андрія Миколайовича, 23.08.1983 року наро-
дження, громадянина Російської Федерації, уродженця м. Севастополя, Ав-
тономна Республіка Крим, останнє відоме місце проживання: м. Севасто-
поль, Автономна Республіка Крим, тимчасово окупована територія Украї-
ни, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27  
ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Втрачений судновий білет 

серія ЯКИ №0055, виданий на ім’я Шведенко Микола Миколайович 

25 травня 2006 року, вважати недійсним.

Втрачену вкладку до посвідчення дитини з інвалідністю, 
пов’язаною з Чорнобильською катастрофою №000482 

від 03.09.2020 року, видану Київською обласною державною  
адміністрацією на ім’я Денисенко Олена Олександрівна,  

вважати недійсною.  
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