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Уповноважений із захисту державної мови про 
утвердження української в спортивній дипломатії 

Світ повинен не визнавати 
протиправні вибори

ЗАЯВА. Міністерство закордонних справ висловлює рішучий 
протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісі-
єю РФ рішення про залучення населення тимчасово окупованих 
територій у Донецькій та Луганській областях України до запла-
нованих на вересень цього року виборів до державної думи фе-
деральних зборів РФ шляхом участі в електронному голосуванні.

«Такі дії російської сторони поряд із незаконною організацією 
виборів у держдуму на тимчасово окупованій території Автоном-
ної Республіки Крим та м. Севастополь — грубе порушення норм 
та принципів міжнародного права, Конституції та чинного зако-
нодавства України. Організація виборчого процесу на окупова-
ній території України та залучення до нього місцевого населення, 
якому примусово було нав’язано російське громадянство, ставить 
під сумнів легітимність підсумків виборів», — ідеться у документі.

Вітчизняне зовнішньополітичне відомство закликало міжна-
родне співтовариство засудити цей крок Росії, не визнавати під-
сумків цих виборів на тимчасово окупованій території України, а 
також посилити політико-дипломатичний тиск на загарбника. 

ТАРАС КРЕМІНЬ:

ЦИФРА ДНЯ

120,97 млн грн
відшкодовано домогосподарствам  

за програмою «теплих» кредитів  
цього року. З початку чинності 

програми (жовтень 2014-го) сума  
відшкодувань — 3,45 млрд грн 

«Було б справедливо, 
щоб під час брифінгів, 

виступів, пресконференцій 
чемпіони, їхні тренери, 

представники НОК 
спілкувалися 

українською».

У Токіо розпочалися 
ХХХІІ літні 
Олімпійські ігри

ШВИДШЕ, ВИЩЕ, СИЛЬНІШЕ –– РАЗОМ. Під синьо-жовтим 
стягом Україну на змаганнях представляють  
157 спортсменів у 25 видах спорту
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На Закарпатті фермер Юрій 
Качур має найбільшу в 
Україні плантацію лаванди і 
виробляє з неї багато видів 
продукції

ВЛАСНА СПРАВА

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Щодо 
сприяння впровадженню 
технологічного підходу 
«Індустрія 4.0» в Україні»

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
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На чолі нашої збірної прапороносці –– олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич і чемпіон світу  
з фехтування на шпагах Богдан Нікішин
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документи

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

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

Дніпровський апеляційний суд повідомляє, що розгляд 
кримінального провадження за апеляційними скаргами за
ступника керівника Дніпропетровської обласної прокурату
ри, захисників Логойди О. В., Кайноги Є. В., Бабаніної М. П. 
та представника потерпілих Погосяна В. Е. на вирок Красно
гвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 15 
березня 2021 року щодо Плотницького І. В., обвинуваченого 
за ч. 3 ст. 258 КК України, Патрушева А. О., обвинуваченого 
за ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 
КК України та Гуреєва О. В., обвинуваченого за ч. 3 ст. 258 
КК України, відкладено на 09.30 год. 03 серпня 2021 року.

У відповідності до ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту опу
блікування повістки про виклик у засобах масової інформа
ції загальнодержавної сфери розповсюдження обвинуваче
ні вважаються належним чином ознайомленими з її змістом.

Суддя С. І. Крот

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини

19.07.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького 
міського нотаріального округу Луганської обл. Глаговською 
О. В. була заведена спадкова справа після смерті Чорної  
Раїси Кузьмівни, 14.06.1944 р.н, яка померла 14.02.2021 
р., місце народження: Чернігівська обл., Варвинський рн,  
с. Дащенки. Для встановлення кола спадкоємців, які бажа
ють прийняти спадщину в тому числі, які були зареєстрова
ні з померлою на день її смерті, та представників малоліт
ніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за запо
вітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до приватного нота
ріуса Глаговської О. В. за адресою: Луганська обл, м. Сєвєро
донецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде вида
на ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину по
давши заяву нотаріусу.

ПОВІСТКА  
про виклик для повідомлення про підозру та проведення слідчих дій

Шуліга Ніна Олександрівна, 21.01.1986 року народження, громадянка України, зареєстроване 
місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, вул. Куценка, буд. 21, кв. 37, у відповідності до  
ст. ст. 133, 135, 137 КПК України, Вам необхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 28.07.2021 до кабінету 
№ 13 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в До
нецькій та Луганській областях, до слідчого в ОВС слідчого відділу Сокола Володимира Андрійови
ча (номер телефону +380629525394), за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських 
Десантників, буд. 20, для повідомлення Вам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, а також 01.08.2021 з 
09:00 до 18:00, 02.08.2021 з 09:00 до 18:00 та 03.08.2021 з 09:00 до 12:00, для проведення за Ва
шою участю слідчих дій, у кримінальному провадженні № 42020050000000030, внесеному до ЄРДР 
13.02.2020, в процесуальному статусі підозрюваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК Укра
їни настає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК України.

Повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

24.06.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродо
нецького міського нотаріального округу Луганської обл. 
Глаговською О. В. була заведена спадкова справа після 
смерті Татаренко Ганни Павлівни, 03.09.1943 р.н, яка по
мерла 25.01.2021 р., місце народження: Луганська обл., 
Антрацитівський рн, с. Дякове. Для встановлення ко
ла спадкоємців, які бажають прийняти спадщину в то
му числі, які були зареєстровані з померлою на день її 
смерті, та представників малолітніх, недієздатних спад
коємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх спадко
ємців прошу з’явитися до приватного нотаріуса Глагов
ської О. В, за адресою: Луганська обл, м. Сєвєродонецьк, 
вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА 
ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину, подав
ши заяву нотаріусу.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного

Підозрюваному Луценку Михайлу Яковичу. 27.11.1986 
р.н.. зареєстрованому за адресою: 2 квартал, буд. 29, кв. 
32, м. Макіївка Донецької області, на підставі ст. ст. 133, 
135 КПК України необхідно з’явитися 28 липня 2021 ро
ку з 10 год 00 хв до 18 год 00 хв в кабінет № 258 слідчого 
відділу Управління Служби безпеки України в Чернівець
кій області за адресою: м.Чернівці, вул. Шевченка, 1А, до 
старшого слідчого в ОВС Гризунова Геннадія Володими
ровича, р. т. (0372) 595440, для вручення йому повідо
млення про підозру у вчиненні кримінального правопо
рушення передбаченого ч.1 ст. 2583 КК України та вико
нання інших процесуальних дій у кримінальному прова
дженні №22016260000000035 від 19.09.2016.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК Укра
їни.

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. 2583 Кримінального кодексу України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призначе
но на 28.07.2021 року о 10 год. 30 хв. у приміщенні Галиць
кого 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 рн, смт Вільшани, пров. 
Скнаріна, буд. 5 проживаючого за адресою: 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.

Повістка про виклик

Громадянин України Токаренко Микола Андрійо
вич, 22.05.1957 р.н., уродженець м. Горлівка Доне
цької обл., зареєстрований за адресою: м. Горлівка, 
пр. Перемоги, буд. 88, кв. 23, на підставі ст. ст. 133, 
135 КПКУ Вам необхідно з’явитись 29.07.2021 об 11 
год. до начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій об
ласті Буряка І. М., за адресою: м. Маріуполь, вул. 
Грецька, 11, каб. № 8 для вручення повідомлення про 
підозру за ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 2583, ч. 1 
ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ у кримінальному 
провадженні № 12014100080007021 від 13.08.2014 
та 30 липня 2021р., 02 серпня 2021 року об 11 год. 
для проведення слідчих/процесуальних дій в якості 
підозрюваного.

ПОВІСТКА 
про виклик до суду

Запорізький апеляційний суд викликає Мельниченко 
Юлію Миколаївну, Майданова Валерія Валерійовича, Ми
хайлі Івана Христофоровича, Вєрігіна Олександра Анато
лійовича, Усікову Олену Юріївну, Шиян Ксенію Володи
мирівну, Кузьмічова Юрія Віталійовича, Талапова Рома
на Миколайовича, Камишанського Андрія Володимиро
вича, Мартиненко Ганну Василівну, Ракоєд Анастасію 
Олександрівну, Бурма Кирила Андрійовича, Кирилуша 
Валентину Семенівну, Герасютіну Оксану Олександрівну, 
Коробейнікову Марію Валеріївну на 04 серпня 2021 ро
ку на 12 год. 00 хв., як потерпілих у кримінальному про
вадженні щодо Луда Валерія Васильовича за ч. 2 ст. 185,  
ч. 2 ст. 190 КК України. Поважні причини неприбуття на 
виклик суду вказані в ст. 138 КПКУ, наслідки неприбуття 
— в ст. 139, 323, 324, 325, 326, 327 КПКУ. 

Суддя М. С. Тютюник

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

Обвинуваченій Туркіній Ларисі Василівні, 
29.10.1977 р.н., зареєстрованій за адресою: Одеська 
область, Кілійський район, м. Вилкове, вул. Сонячна, 
6, кв.31, тимчасово проживала за адресою: м. Одеса, 
вул. Затонського, 24/3, кв.126 необхідно з’явитися в 
судове засідання, яке відбудеться 05.08.2021 о 10 го
дині 30 хвилин, за адресою: м. Одеса, вул. Балків
ська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал 
судових засідань №229. Поважні причини неприбут
тя особи на виклик суду передбачені статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, 
передбачені статтями 139, 323 КПК України. 

Суддя Коваленко В. М.

Повістка про виклик підозрюваних при 
здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження

Обвинувачений Шакуро Дмитро Олександрович, 
який народився 21 квітня 1973 року, зареєстрова
ний за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Со
ловйова, 1; проживаючий за адресою: АР Крим,  
м. Севастополь, вул. Колобова, 15, кв. 247, відповід
но до вимог 2975; 323 КПК України викликається в 
судове засідання, яке відбудеться 30.07.2021 року об 
11 годині 00 хвилин в залі судових засідань №131 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні в якості обвинуваченого.

Суддя Іванов В. В.

Повістка про виклик обвинуваченого  
та потерпілого при здійсненні судового 

засідання в порядку спеціального судового 
провадження

 Обвинувачений Іванов Віталій Віталійович, 21.01.1986 
р.н., проживаючий за адресою: м. Одеса, вул Академі
ка Корольова, буд. 81/1 відповідно до вимог 2975, 323 
КПК України та потерпілий Котляров Олексій Адольфо
вич, 19.11.1975 р.н., проживаючий за адресою: м. Оде
са, вул. Ільфа і Петрова, 21, кв. 96 викликаються у судові 
засідання, що відбудуться 29.07.2021 року о 12.30 годи
ні, 09.09.2021 року о 10.30 годині в залі судових засідань  
№ 130 Приморського районного суду м. Одеси за адре
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду 
згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбут
тя обвинуваченого та потерпілого передбачені статтями 
139, 323, 325 КПК України. 

Суддя Осіік Д. В.

З 01.08.2021 ПрАТ «Датагруп» 

впроваджує  для фізичних осіб міста Миколаїв та Миколаївської 

області нові тарифи (тарифні плани) по підключенню до мережі 

Інтернет за технологією бездротового широкосмугового 

радіодоступу.

Отримати додаткову інформацію можна на сайті datagroup.ua, 

а також за номером телефону Контактцентру 0 800 210 000.

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

Обвинувачений Бойцов Семен Юрійович, 31.12.1996 року народжен
ня, відповідно до вимог ст.ст. 2975, 323 КПК України викликається 
в судове засідання, що відбудеться 02.08.2021 року об 11 годині 45 
хвилин в залі судових засідань № 233 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судово
му засіданні в якості обвинуваченого.  

Суддя С. М. Кічмаренко

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

Обвинувачений Тютєрєв Олександр Миколайович, 16.04.1980 року 
народження, відповідно до вимог ст.ст. 297 5, 323 КПК України викли
кається в судове засідання, що відбудеться 02.08.2021 року о 12 годині 
00 хвилин в залі судових засідань № 233 Приморського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судово
му засіданні в якості обвинуваченого. 

Суддя С. М. Кічмаренко

Нотаріус Перцова М. Г. (01601, Україна, м. Київ, вул. Еспланадна,  
буд. 20, прим. 1105; моб. тел. (095) 909 00 59) запрошує спадкоємців 

померлого 18.01.2021р. Мухіна Євгена Агейовича, 17.12.1929 р.н.  
для оформлення спадщини.

Втрачені документи 

на ім’я Клименко Андрій Валерійович на судно з бортовим номером 

«ua2607KV», вважати недійсними.

Після смерті Даніча Володимира Володимировича, який помер 
29.01.2021 року, відкрито спадкову справу в 5й Харківській 

держнотконторі. Розшукується спадкоємиця, 
дочка Данич Вікторія Володимирівна. 

Посвідчення судноводія, 

видане на ім’я Нечепи Сергія Миколайовича, 

вважати втраченим.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, 
видане управлінням персоналу штабу військової частини А4583, 

серія УБД №102237 від 17.03.2016 р. 
на ім’я Коновалова Сергія Борисовича, вважати недійсним.

Після померлого 24 січня 2021 року Попова Віктора Федоровича, 
12 квітня 1940 року народження, відкрилася спадщина. Спадкоємцям 

звертатися до нотаріуса за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 
буд. 65, оф. 3 протягом місяця від дня публікації; тел.: 066 1736165.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 липня 2021 р. № 750р 
Київ

Про затвердження фінансового плану 
державного підприємства 

«Укрхімтрансаміак» на 2021 рік
Затвердити фінансовий план державного підприємства «Укрхімтрансаміак» на 

2021 рік, що додається до оригіналу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 липня 2021 р. № 752р 
Київ

Про подання на ратифікацію  
Верховною Радою України Рамкової 

військової угоди між Кабінетом  
Міністрів України та Урядом Турецької 

Республіки
Подати на ратифікацію Верховною Радою України Рамкову військову угоду між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки, вчинену 16 жовтня 
2020 року в м. Стамбулі.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 липня 2021 р. № 757р 
Київ

Про схвалення та підписання Договору  
про внесення змін до Угоди про розподіл 

вуглеводнів, які видобуватимуться  
у межах ділянки Варвинська, між Державою 
Україна та компанією «Юкрейніан Енерджі  

Л. Л. С.» (Ukrainian Energy L. L. C.)
1. Схвалити проект Договору про внесення змін до Угоди про розподіл вуглевод

нів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та ком
панією «Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.» (Ukrainian Energy L. L. C.), від 13 січня 2021 року. 

2. Уповноважити першого заступника Міністра енергетики Власенка Юрія Мико
лайовича підписати зазначений Договір.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 липня 2021 р. № 758р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству у справах ветеранів на 2021 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійсни

ти у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству у 

справах ветеранів на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозпо
діл видатків за програмою 1501010 «Керівництво та управління у справах ветеранів» 
шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 7 200 тис. гривень та вста
новлення на зазначену суму обсягу видатків розвитку.

2. Забезпечити:
Міністерству у справах ветеранів — погодження перерозподілу видатків, перед

баченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з пи
тань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 липня 2021 р. № 760р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 
Міністерству енергетики на 2021 рік 

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 
у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству енер
гетики на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків 
розвитку у сумі 393 049 тис. гривень шляхом:

зменшення їх обсягу за програмою 2401070 «Заходи з ліквідації неперспективних 
вугледобувних підприємств»;

збільшення їх обсягу за програмою 2401590 «Реструктуризація вугільної галузі».
2. Забезпечити:
Міністерству енергетики — погодження перерозподілу видатків, передбаченого 

пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бю
джету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Укргiдрометцентр

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Богун Олег Миколайович, 25.11.1961 р. н., зареєстрований за 

адресою: Луганська область, Попаснянський район, м. Золоте, вулиця Пархо-
менко, буд. 9, в порядку ст.ст. 133, 135 КПК України викликається на 11 год. 00 
хв. 28.07.2021, 29.07.2021 та 30.07.2021 до слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в 
Донецькій та Луганській областях Алєксєйчук А. О. (тел. 0500155563) за адре-
сою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, для допиту як 
підо зрюваного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22021130000000151 від 05.07.2021. Наслідки та поважні причини не-
прибуття особи на виклик визначені ст.ст. 138-139 КПК України.

 Слідчий Аліна АЛЄКСЄЙЧУК

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Мамонов Анатолій Іванович, 10.10.1946 р.н., зареєстрований 

за адресою: Луганська область, м. Сватове, вул. Трударів, буд. 34, в порядку 
ст.ст. 133, 135 КПК України викликається на 10 год. 00 хв. 28.07.2021, 29.07.2021 
та 30.07.2021 до старшого слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Лу-
ганській областях Макарова Віктора Юрійовича (тел. 0645268110) за адресою: 
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, для допиту як підозрю-
ваного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22019130000000093 від 13.05.2019. Наслідки та поважні причини неприбуття 
особи на виклик визначені ст.ст. 138-139 КПК України.

Старший слідчий Віктор МАКАРОВ

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням СІЛІВАНСЬКОГО 
Анатолія Сергійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст.115 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Сіліванського Анатолія Сергійовича в підготов-
че судове засідання на 30 липня 2021 року о 09 годині 00 хвилин, яке відбудеть-
ся у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Повідомлення про надання дозволу на спеціальне досудове 
розслідування та повістка про виклик 

підозрюваного Мальгіна Павла Володимировича
Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської об-

ласті від 21.07.2021 (справа № 428/6584/21) надано дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідування стосовно Мальгіна Павла Володими-
ровича, 30.03.1968 р.н., що зареєстрований та проживає за адресою: Луган-
ська область, м. Краснодон (м. Сорокине), у кримінальному провадженні 
№ 22020130000000134 від 30.04.2020.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з’явитися 28.07.2021 о 09 годи-
ні 00 хвилин в Луганську обласну прокуратуру за адресою: Луганська область, м. 
Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до прокурора відділу Луганської обласної про-
куратури Корсуна Дмитра Олександровича (каб. 105) для участі у допиті як підо-
зрюваного у кримінальному провадженні № 22020130000000134 від 30.04.2020 
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2  
ст. 110 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення 
повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до 
матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування. 

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

Повістки про виклик

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Супрязі Анастасії Іванівні, 
15.03.1983 р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання: Автоном-
на Республіка Крим, м. Саки, вул. Лобозова, 7, необхідно з’явитися 28 лип-
ня 2021 року о 12 годині 00 хвилин, 29 липня 2021 року о 12 годині 00 хвилин 
та 30 липня 2021 року о 12 годині 00 хвилин до заступника начальника від-
ділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Копій-
ки К.В. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, для участі у проведенні допиту в 
якості підозрюваного та інших слідчих та процесуальних діях у кримінальному 
провадженні № 12014010390000717 від 26.02.2014, яке розслідується за ч. 1  
ст. 119, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 122, ст. 340, ч. 1 ст. 438, ч. 1, 2 ст. 146, ч. 2 ст. 162 
КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Кулішову Андрію Сергійовичу, 
01.11.1980 р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання: Автономна Респу-
бліка Крим, м. Сімферополь, вул. Бородіна, буд. 2, кв. 126, необхідно з’явитися 
28 липня 2021 року о 14 годині 00 хвилин, 29 липня 2021 року о 14 годині 00 
хвилин та 30 липня 2021 року о 14 годині 00 хвилин до прокурора відділу 
прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Чернишенка 
П. О. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, для участі у проведенні допиту в 
якості підозрюваного та інших слідчих та процесуальних діях у кримінальному 
провадженні №42016010000000084 від 12.05.2016, яке розслідується за ч. 2  
ст. 146, ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 151, ч. 1 ст. 353, ч. 1 ст. 438 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Сушку Андрію Володимиро-
вичу, 23.01.1976 р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання: Авто-
номна Республіка Крим, м. Керч, вул. Генерала Петрова, буд. 78, кв. 746, необ-
хідно з’явитися 28 липня 2021 року о 14 годині 00 хвилин, 29 липня 2021 ро-
ку о 14 годині 00 хвилин та 30 липня 2021 року о 14 годині 00 хвилин до про-
курора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастопо-
ля Сас Є. В. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, для участі у проведенні допи-
ту в якості підозрюваного та інших слідчих та процесуальних діях у криміналь-
ному провадженні №42017010000000142 від 15.09.2017, яке розслідується за 
ч. 1 ст. 373, ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 438 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Лихачовій Ларисі Олексіївні, 
31.01.1974 р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання: Автономна 
Республіка Крим, м. Армянськ, вул. ім. Генерала Корявко, буд. 18, кв. 80 необ-
хідно з’явитися 28 липня 2021 року о 10 годині 00 хвилин, 29 липня 2021 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин та 30 липня 2021 року о 10 годині 00 хвилин до про-
курора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
Гонтаря А. І. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, для участі у проведенні допи-
ту в якості підозрюваного та інших слідчих та процесуальних діях у криміналь-
ному провадженні № 4201500000000000108 від 03.02.2015, яке розслідуєть-
ся за ч. 1 ст. 438 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Нанарову Олексію Олексан-
дровичу, 16.09.1984 р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання: Ав-
тономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Воровського, буд. 63 необхід-
но з’явитися 28 липня 2021 року об 11 годині 00 хвилин, 29 липня 2021 року 
об 11 годині 00 хвилин та 30 липня 2021 року об 11 годині 00 хвилин до про-
курора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастопо-
ля Гонтаря А. І. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, для участі у проведенні 
допиту в якості підозрюваного та інших слідчих та процесуальних діях у кри-
мінальному провадженні № 12021010000000065 від 13.05.2021, яке розсліду-
ється за ч. 1 ст. 438 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Лобановій Галині Борисівні, 
17.08.1969 р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання: Російська Феде-
рація, м. Таганрог, вул. Велика Бульварна, буд. 8/3 необхідно з’явитися 28 лип-
ня 2021 року о 12 годині 00 хвилин, 29 липня 2021 року о 12 годині 00 хвилин 
та 30 липня 2021 року о 12 годині 00 хвилин до прокурора відділу прокура-
тури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Гонтаря А. І. за адре-
сою: м. Київ, вул. Ділова, 24, для участі у проведенні допиту в якості підозрю-
ваного та інших слідчих та процесуальних діях у кримінальному проваджен-
ні № 12021010000000065 від 13.05.2021, яке розслідується за ч. 1 ст. 438 КК 
України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Мартояну Армену Гамлето-
вичу, 18.09.1967 р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання: Авто-
номна Республіка Крим, Білогірський район, с. Зибини, вул. Набережна, 45, 
необхідно з’явитися 28 липня 2021 року о 14 годині 00 хвилин, 29 липня 2021 
року о 14 годині 00 хвилин та 30 липня 2021 року о 14 годині 00 хвилин до про-
курора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
Гонтаря А. І. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, для участі у проведенні допи-
ту в якості підозрюваного та інших слідчих та процесуальних діях у криміналь-
ному провадженні № 12017010000000026 від 21.05.2017, за ознаками кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 296, ч. 5 ст. 260,  
ч. 2 ст. 146,  ч. 2 ст. 127 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Нічику Михайлу Юрійовичу, 
23.11.1976 р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання: Автономна 
Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Лоцманська, буд. 2, кв. 26, необхідно 
з’явитися 28 липня 2021 року о 15 годині 00 хвилин, 29 липня 2021 року о 15 
годині 00 хвилин та 30 липня 2021 року о 15 годині 00 хвилин до прокурора 
відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Гонта-
ря А. І. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, для участі у проведенні допиту в 
якості підозрюваного та інших слідчих та процесуальних діях у кримінальному 
провадженні № 22018011000000003 від 06.02.2018, за ознаками кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Бендерському Юрію Васи-
льовичу, 14.08.1969 р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання: Ав-
тономна Республіка Крим, м. Армянськ, мікрорайон ім. Генерала Корявко, 17, 
кв. 191, необхідно з’явитися 28 липня 2021 року о 16 годині 00 хвилин, 29 лип-
ня 2021 року о 16 годині 00 хвилин та 30 липня 2021 року о 16 годині 00 хви-
лин до прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя Гонтаря А. І. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, для участі у про-
веденні допиту в якості підозрюваного та інших слідчих та процесуальних діях 
у кримінальному провадженні  № 42018010000000097 від 19.06.2018, за озна-
ками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення 

спеціального досудового розслідування стосовно 
підозрюваної Жукової В. В.

Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя Доне-
цької області від 21.07.2021 надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22019050000000230 від 22.10.2019 стосовно Жукової Вікторії 
Вікторівни, 23.02.1981, громадянки України, останнє відоме міс-
це реєстрації та проживання: Донецька область, м. Донецьк, вул. 
Герцена, буд. 32, кв. 50, підозрюваної у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваної Жукової В. В. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрювана Жукова Вікторія Вікторівна, 23.02.1981, грома-

дянка України, останнє відоме місце реєстрації та проживан-
ня: Донецька область, м. Донецьк, вул. Герцена, буд. 32, кв. 50, 
у відповідності до ст. ст. 133, 135,  297-5 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися 30.07.2021 о 10:00 до службового кабінету  
№ 14 СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької 
області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до старшо-
го слідчого в ОВС 2 відділення майора Авєріна П. Є., за адресою: 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд. 
20, для повідомлення про завершення досудового розслідуван-
ня, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового розслі-
дування, а також вручення обвинувального акта та реєстру ма-
теріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№22019050000000230, внесеному до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань 22.10.2019, в якому Ви  є підозрюваною у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик 
слідчого без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 
КПК України, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення 

спеціального досудового розслідування стосовно 
підозрюваного Москаленка В. В.

Ухвалою слідчого судді Іллічівського районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області від 21.07.2021 надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні № 42014051100000150 від 11.08.2014 стосов-
но Москаленка Віталія Володимировича, 15.02.1977 р.н., грома-
дянина України, останнє відоме місце реєстрації та проживання: 
Донецька обл., Старобешівський район, с. Кумачове, вул. Кільце-
ва, буд. 3, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2  
ст. 408 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Москаленка В. В. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Москаленко Віталій Володимирович, 15.02.1977 

р.н., громадянин України, останнє відоме місце реєстрації та про-
живання: Донецька обл., Старобешівський район, с. Кумачове, 
вул. Кільцева, буд. 3, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 28.07.2021, 29.07.2021 у пері-
од часу з 09:00 до 14:00 до старшого слідчого Третього слідчо-
го відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управ-
ління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Кра-
маторську, Алексенка Артема Андрійовича, за адресою: Донецька 
обл., м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 193, каб. № 504, для по-
відомлення про завершення досудового розслідування, відкрит-
тя сторонами кримінального провадження матеріалів, ознайом-
лення з матеріалами досудового розслідування, а також вручен-
ня обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслі-
дування у кримінальному провадженні № 42014051100000150 від 
11.08.2014, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 408 КК України.

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області повідомляє, шо за 
адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 202, 04.08.2021 
року о 10:00 год. відбудеться підготовче судове засідання у кримінально-
му провадженні за обвинуваченням Козуба Кирила Вікторовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. В підготовче судове засідання викликається обвинувачений Козуба Ки-
рил Вікторович (зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Єнакі-
єве, вул. Брайляна, буд. 28, кв. 4). В разі неможливості з’явитися до суду 
просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засі-
дання. Справу розглядає головуючий суддя Феняк Олександр Романович.
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