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ПОДОРОЖ У ЧАСІ

У Легедзиному на Черкащині 
можна зануритися у глибину 
віків, доторкнутися до надбань 
Трипільської культури і відчути 
життя прадідів

Доктор економічних 
наук Ольга Ходаківська: 
«Ринок землі у країнах 
ЄС — це ринок прав 
користування»

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Головний санітарний лікар про те, що в Моршині,  
де в межах пілотного проєкту повністю щеплено  
66% дорослих, із червня немає хворих на COVID-19

ЦИТАТА ДНЯ

ІГОР КУЗІН:

ЦИФРА ДНЯ

648 родин
вже скористалися програмою «Доступна 

іпотека 7%», а загальний обсяг 
кредитування становив 550 млн грн 

«Досягнуті високі 
та надвисокі цифри 

універсального 
охоплення є 

необхідною умовою 
для припинення 

спалаху  
і пандемії».

За гречку і жито аграріям 
доплачуватимуть

ПІДТРИМКА. Уперше аграрії, які вирощують нішеві культури 
(гречку, просо, жито, овес), отримають державну компенсацію. Про 
це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства з 
посиланням на міністра Романа Лещенка.

«Для компенсації Мінагрополітики надало 50 мільйонів гривень 
із цьогорічної державної підтримки. Ми очікуємо, що це дасть змо-
гу зупинити зростання цін на гречку, просо, жито та овес. А ще зро-
бить  виробництво цих культур рентабельним», — зауважив він.

Субсидію надаватимуть сільськогосподарським товаровиробни-
кам — юридичним особам незалежно від організаційно-правової 
форми та форми власності. Це можуть бути ФОПи, які не мають по-
рушених справ про банкрутство, не перебувають в стадії ліквідації, не 
мають простроченої заборгованості з податків більш як шість місяців.

Виробники отримуватимуть субсидію безповоротно в розра-
хунку на гектар оброблюваних угідь, де вирощували гречку, жи-
то, просо та овес (за винятком післяукісних культур). Розмір субси-
дії становитиме до 5000 гривень на гектар, але не більш як 300 га 
оброблюваних угідь одного заявника.

«Срібло» каратистки Анжеліки Терлюги, 
«бронза» веслувальниці Людмили Лузан

ШВИДШЕ, ВИЩЕ, СИЛЬНІШЕ — РАЗОМ. Каратистка Анжеліка 
Терлюга з Одеси у фінальному поєдинку вагової категорії до 55 кг  
не змогла здолати болгарську спортсменку Івет Горанову. Україн-
ка поступилася з рахунком 1:5 і стала срібною призеркою Олімпіа-
ди в Токіо. До півфіналу вона вийшла з першого місця у групі завдя-
ки перемогам над єгиптянкою Радвою Саєд та японкою Міхо Міяха-
ра, а також нічиїм з австрійкою Беттіною Планк і казашкою Молдир 
Жанбирбай. У півфіналі українка перемогла представницю китай-
ського Тайбея Цзи-Юнь Вень, дворазову чемпіонку Азійських ігор 
та триразову чемпіонку Азії. Терлюга вела в поєдинку 4:1, проте за 
секунду до фінального свистка суперниця зрівняла рахунок. У під-
сумку перемогу українка здобула за рішенням суддів.

А веслувальниця Людмила Лузан раніше цього самого дня  ви-
грала «бронзу» в каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Вона по-
казала результат 47,034. Відставання від лідерки становило +1,102. 
«Золото» — в американки Невін Гаррісо, «срібло» — у Лоуренс Він-
сент-Лапуан з Канади.

Вона прокоментувала свій бронзовий успіх так: «Чесно, здаєть-
ся, що я сплю, це сон, і не можу повірити. Стільки років ішла до ме-
далі! Я дуже щаслива. Дякую всім, хто підтримував, спасибі моїм 
тренерам. Це просто неймовірно, ми разом прийшли до цієї медалі. 

Звичайно, я мріяла перемогти. Це перша моя Олімпіада, і впев-
нена, що на мене чекатимуть золоті медалі. Попереду моя корон-
на дистанція — 500 метрів у двійці, і там я хочу показати результат». 

Запорізький міст, найбільший та найвідоміший довгобуд країни, спорудження якого було відновлено завдяки 
«Великому будівництву»
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ІНФРАСТРУКТУРА. Уряд створив можливості для добудови 
флагманів програми Президента

Мегапроєкти 
«Великого будівництва» 

завершать вчасно



ОГОЛОШЕННЯ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Капітанчук Валерій Володимирович, 14.06.1972 р.н., відповідно до ви-

мог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 10 серпня 
2021 року об 11 год. 00 хв. до Національного антикорупційного бюро Укра-
їни, за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, буд. 3 (службовий кабінет  
№ 335), тел. +38(044)246-32-09, для вручення процесуальних документів 
у відповідності до вимог ст. 291 КПК України (копії обвинувального акта 
та реєстру матеріалів досудового розслідування) у кримінального прова-
дженні № 52017000000000785 від 25.12.2015, як підозрюваному за ознака-
ми кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 
Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття зазначені в ст. 139 КПК України.

Втрачене свідоцтво  про реєстрацію 
№ ПІ-3873 від 19.03.2007, видане Міністерством економіки України 

Представництву «ВАТ «ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ 
«ТРАНСКОНТЕЙНЕР», вважати недійсним.
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оголошення

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

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста  Севастополя здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням 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 надання іноземній державі та її представникам допо-
моги в проведенні підривної діяльності проти України з боку суддів Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, за ознаками злочину передбаченого  ч. 1 
ст. 111 КК України (державна зрада).

В вищезазначених кримінальних провадженнях зібрано достатньо доказів для зміни підозри Яніну Ігорю Альбертовичу 15.10.1966 року народження,  Дми-
трієву 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 Миколаївні 09.09.1950 року народження,  Тощевій Олені Олексан-
дрівні 29.04.1976 року народження, Бражніку Ігорю Сергійовичу 21.04.1986 року народження, Іванову Сергію Сергійовичу 17.04.1974 року народження, Шев-
ченку Вячеславу Володимировичу 05.07.1979 року народження, Чубабрія Вахтангу Автанділовичу 05.02.1978 року народження Соколовському Ігорю Станіс-
лавовичу 02.10.1981 року народження Борисенку Євгенію Валентиновичу 12.06.1982 року народження, Стебівко Олені Іванівні 23.05.1966 року народження, 
у зв’язку із викладеним на виконання положень ст. 297 – 5 Кримінального процесуального кодексу України пропоную вищезазначеним особам та їх захисни-
кам прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) з 09.08.2021 по 11.08.2021 (з 09:00 
по 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального ак-
та прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання 
доступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаному кримінальному провадженні зібрані усі необхідні докази для складання обвинувального акта.
У зв’язку з цим, інформуємо, що зазначені вище підозрювані можуть ознайомитись з матеріалами вказаних кримінальних проваджень з можливістю здій-

снення копіювання та інше відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.
Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК України, , пропонуємо зазначеним вище підозрюваним прибути разом із своїми за-

хисниками до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) з 09.08.2021 по 11.08.2021 (з 09:00 по 
18:00) для проведення процесуальних дій, у тому числі ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України.

Разом з цим, пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України надати прокурорам по вказаним кримінальним провадженням доступ та 
можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази, документи, або копії з них, які ви маєте намір використовувати як дока-
зи в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані письмово підтвердити протилежній стороні - прокурору факт надан-
ня їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.

Повідомлення про спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваного Волкова В. А.

Підозрюваному Волкову Володимиру Анатолійовичу, 20.04.1983 ро-
ку народження, уродженцю Донецької області, м. Торецька (Дзержин-
ська), мешканцю Донецької області, м. Торецьк.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя 
від 28.07.2021 (справа № 263/9209/21) надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12014050220000903 від 26.05.2014.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з’явитися 11.08.2021 
о 13:00 в слідчий відділ ГУНП в Донецькій області за адресою:Донецька 
область, м. Маріуполь, Італійська, 32 до старшого слідчого ГУНП в До-
нецькій області Мурза Дениса Михайловича (т. 0687809942) для участі 
у врученні повідомлення про нову підозру, у допиті як підозрюваного 
у кримінальному провадженні № 12014050220000903 від 26.05.2014 
за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених  
ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341 КК України, проведенні інших 
слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення 
досудового розслідування,  надання доступу до матеріалів досудово-
го розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів 
досудового розслідування.

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

Повідомлення про спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваного Акулова В. А.

Підозрюваному Акулову Віталію Анатолійовичу, 17.05.1972 року на-
родження, уродженцю Донецької області, м. Торецька (Дзержинська), 
мешканцю Донецької області, м. Торецьк.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя 
від 28.07.2021 (справа № 263/9209/21) надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12014050220000903 від 26.05.2014.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з’явитися 11.08.2021 
о 12:00 в слідчий відділ ГУНП в Донецькій області за адресою:Донецька 
область, м. Маріуполь, Італійська, 32 до старшого слідчого ГУНП в До-
нецькій області Мурза Дениса Михайловича (т. 0687809942) для участі 
у врученні повідомлення про нову підозру, у допиті як підозрюваного 
у кримінальному провадженні № 12014050220000903 від 26.05.2014 
за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених  
ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341 КК України, проведенні інших 
слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення 
досудового розслідування,  надання доступу до матеріалів досудово-
го розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів 
досудового розслідування.

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

Повідомлення про спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваного Стельмаха В. О.  

Підозрюваному Стельмаху Валерію Олександровичу, 01.08.1955 ро-
ку народження, уродженцю Донецької області, смт Нью-Йорк (Новго-
родське), мешканцю Донецької області, смт Нью-Йорк (Новгородське). 

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 
28.07.2021 (справа № 263/9209/21) надано дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12014050220000903 від 26.05.2014.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з’явитися 11.08.2021 
о 10:00 в слідчий відділ ГУНП в Донецькій області за адресою:Донецька 
область, м. Маріуполь, Італійська, 32 до старшого слідчого ГУНП в До-
нецькій області Мурза Дениса Михайловича (т. 0687809942) для учас-
ті у врученні повідомлення про нову підозру, у допиті як підозрювано-
го у кримінальному провадженні  № 12014050220000903 від 26.05.2014 
за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 
1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 146; 
ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України, проведенні інших слідчих 
та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудо-
вого розслідування,  надання доступу до матеріалів досудового розслі-
дування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудо-
вого розслідування.

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

Повідомлення про спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваного Лисенка К. В.  

Підозрюваному Лисенку Костянтину Володимировичу, 01.05.1968 
року народження, уродженцю Донецької області, м. Торецька (Дзер-
жинська),  мешканцю Донецької області, м. Торецьк.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя 
від 28.07.2021 (справа № 263/9209/21) надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12014050220000903 від 26.05.2014.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з’явитися 11.08.2021 
об 11:00 в слідчий відділ ГУНП в Донецькій області за адресою:Донецька 
область, м. Маріуполь, Італійська, 32 до старшого слідчого ГУНП в До-
нецькій області Мурза Дениса Михайловича (т. 0687809942) для участі 
у врученні повідомлення про нову підозру, у допиті як підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 12014050220000903 від 26.05.2014 за 
ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 
ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 146; 
ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України, проведенні інших слідчих 
та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудо-
вого розслідування,  надання доступу до матеріалів досудового розслі-
дування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудо-
вого розслідування.

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

Повідомлення про спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваного Усенка О. О.

Підозрюваному Усенку Олегу Олеговичу, 23.12.1983 року народжен-
ня, уродженцю Донецької області, м. Торецька (Дзержинська), меш-
канцю  Донецької області, м. Торецьк.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя 
від 28.07.2021 (справа № 263/9209/21) надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12014050220000903 від 26.05.2014.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з’явитися 11.08.2021 
о 14:00 в слідчий відділ ГУНП в Донецькій області за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, Італійська, 32 до старшого слідчого ГУНП 
в Донецькій області Мурза Дениса Михайловича (т. 0687809942) для 
участі у врученні повідомлення про нову підозру, у допиті як підо-
зрюваного у кримінальному провадженні № 12014050220000903 від 
26.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), пе-
редбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341 КК України, прове-
денні 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.

В провадженні Сєвєродонецького міськрайонного суду Луганської 
області знаходиться кримінальне провадження 1-кп/428/752/2021 
(справа № 428/6001/21), внесене до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за № 12021130000000005 від 05.01.2021 ро-
ку у відношенні Цибенка Романа Євгеновича, Вєдєрникова Віта-
лія Володимировича, Додукалова Володимира Вікторовича, Види-
ша Олексія Сергійовича, обвинувачених у вчиненні кримінальних 
правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 3  
ст. 146, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 187 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, пе-
редбаченому ч. 2 ст. 297-1 КПК України.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України Сєвєродонецький міський суд 
Луганської області викликають Цибенка Романа Євгеновича, Вєдєр-
никова Віталія Володимировича, Додукалова Володимира Вікторови-
ча, Видиша Олексія Сергійовича у судове засідання, що відбудеться 
13.08.2021 року о 09 годині 00 хвилин в залі судових засідань № 1 Сє-
вєродонецького міського суду Луганської області: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, буд. 19. Кримінальне про-
вадження розглядається суддею Комплєктовою Т. О.

Відповідно до вимог ст. 323 КГІК України з моменту опублікуван-
ня оголошення обвинувачені вважаються належним чином ознайом-
лені з його змістом.

АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112, адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоно-
вича, буд.127, код банку 322313) прийнято рішення щодо закриття відділення в  
м. Кам’янське філії АТ «Укрексімбанк» у м. Дніпрі, яке розташоване за адресою: 
51911, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, проспект Свободи, буд. 67.

Обслуговування клієнтів відділенням в м. Кам’янське припиняється 20.09.2021 р.
Клієнти можуть отримати банківські послуги у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Дніпрі, 

яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 26.
Телефони для довідок
• Обслуговування фізичних осіб: (056) 375-42-18, (0562) 36-28-16;
• Обслуговування юридичних осіб: (056) 375-42-13.
Деталі щодо подальшого обслуговування можна отримати за телефоном:  

(056) 745-43-15. 
Ліцензія НБУ №2 від 7 серпня 2019 року.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюєть-
ся процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальних прова-
дженнях № 42017010000000199 від 17.11.2017 за підозрою Туробової Ганни Сер-
гіївни 10.08.1969 року народження та № 42017010000000198 від 17.11.2017 за 
підозрою Шмельова Дмитра Миколайовича 10.09.1979 року народження у вчи-
ненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

У вищезазначених кримінальних провадженнях необхідно провести допит пі-
дозрюваної Туробової Ганни Сергіївни 10.08.1969 року народження та підозрю-
ваного Шмельова Дмитра Миколайовича 10.09.1979 року народження, у зв’язку 
із викладеним на виконання положень ст. 297 — 5 Кримінального процесуально-
го кодексу України пропоную вищезазначеним особам та їх захисникам прибути 
до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. 
Ділова, 24, перший поверх) з 09.08.2021 по 11.08.2021 (з 09:00 по 18:00) для про-
ведення вказаної процесуальної дії.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗАЯВИ  
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЄКТУ СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ НА 2022-2032 РОКИ 

Відповідно до Закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку» Виконавчий комітет Ірпінської 
міської ради оприлюднює для громадського обгово-
рення  Заяву про визначення обсягу стратегічної еко-
логічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Ірпінської 
міської територіальної громади на 2022-2032 роки.

Строк громадського обговорення заяви — 15 днів 
з дати даної публікації.

Зауваження і пропозиції до зазначеного докумен-
та просимо надавати  у письмовому вигляді до відді-
лу економіки та стратегічного планування Виконав-
чого комітету Ірпінської міської ради Бучанського 
району Київської області, поштова адреса: вул. Шев-
ченка, 2-а, м. Ірпінь, 08200, електрона адреса: е-mail: 
ekonomika2008@ukr.net.

Зауваження та пропозиції, отримані після встанов-
леного строку не розглядаються. 

Контактні тел.: (04597) 62-461; 60-273.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ  
ТА ВИКЛИК ДО СЛІДЧОГО

Відповідно до ст.ст. 111-112, 135, 276-278 та гла-
ви 11 КПК України повідомляю, що 30.07.2021 у 
кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
25.07.2017 за № 22017130000000176 за ознаками 
вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2  
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, складено письмо-
ве повідомлення про підозру, згідно з яким Павлова 
Інна Андріївна, 11.09.1990 р.н., уродженка та зареє-
стрована у м. Луганськ, вул. Маяковського, будинок 
10, мешканка м. Луганськ, підозрюється у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 110 КК України.

Також, згідно з ст.ст. 133, 135 КПК України, Пав-
лова І. А., 11.09.1990 р.н., викликається на 10 год. 00 
хв. 10.08.2021, 11.08.2021 та 12.08.2021 до слідчо-
го в ОВС СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Лу-
ганській областях Барабаша О. П. (тел. 0645268110) 
за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр-т 
Космонавтів 18, для допиту як підозрюваної та про-
ведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 22017130000000176 від 25.07.2017. 
Наслідки та поважні причини неприбуття особи на 
виклик визначені ст.ст.138-139 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківсько-
го районного суду м. Києва від 27.07.2021 (справа  
№ 761/23162/21, провадження № 1-кс/761/13622/2021) 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування у межах кримінального провадження  
№ 22020000000000123 від 10.06.2020 стосовно підо-
зрюваного Шепетіла В’ячеслава Юрійовича, 14.12.1989 
р.н. 

Повістка про виклик 
Підозрюваний Шепетіло В’ячеслав Юрійович, від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 138, 139, 297-5 КПК 
України, викликається на 10 год. 00 хв. 10 серпня 
2021 року до слідчого ГСУ СБУ Щебет М. Р., у каб. 
445 за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, буд. 3-А, 
(тел. 044-281-51-58) для допиту як підозрюваного, 
для вручення повідомлення про завершення досу-
дового розслідування, надання доступу до матеріа-
лів досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 22020000000000123 від 10.06.2020, вру-
чення копії обвинувального акта та копії реєстру ма-
теріалів досудового розслідування.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає 
в судове засідання, як обвинуваченого, Митрако-
ва Миколу Володимировича, 25.07.1964 р.н., уро-
дженця м. Кіровськ Луганської області, громадяни-
на України, зареєстрованого за адресою: Луганська 
область, м. Кадіївка (Стаханов), вул. Н. Курченко, 24, 
кв. 36, фактично мешкає в м. Алчевськ Луганської 
області.

Судове засідання відбудеться 16 серпня 2021 року 
о 15:30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Черка-
си, вул. Гоголя, 316, каб. 218.

Суддя Рябуха Ю. В.

Після смерті Хомякової Тетяни Григорівни, 
02.01.1963 р.н., яка померла 07.04.2021 p., 
відкрилася спадкова справа. Спадкоємцям 

необхідно звернутися до приватного нотаріуса 
Уманського райнотокругу Черкаської обл. 

Камуз Ю. В.

Приватний нотаріус Дніпровського міського 
нотаріального округу Пилипенко Н. М. (м. Дніпро, 
пр. Героїв, буд. 11, кв. 3) запрошує спадкоємців 
померлого 12 травня 2021 року Фесенка Василя 

Григоровича, 05 квітня 1947 р.н.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 7 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +13  +18 +21  +26 Черкаська +13  +18 +21  +26
Житомирська +11  +16 +21  +26 Кіровоградська +13  +18 +22  +27
Чернігівська +13  +18 +21  +26 Полтавська +13  +18 +24  +29
Сумська +13  +18 +21  +26 Дніпропетровська +15  +20 +28  +33
Закарпатська +10  +15 +21  +26 Одеська +15  +20 +24  +29
Рівненська +10  +15 +21  +26 Миколаївська +15  +20 +25  +30
Львівська +10  +15 +21  +26 Херсонська +16  +21 +29  +34
Івано-Франківська +10  +15 +21  +26 Запорізька +16  +21 +29  +34
Волинська +10  +15 +21  +26 Харківська +15  +20 +28  +33
Хмельницька +10  +15 +21  +26 Донецька +18  +23 +29  +34
Чернівецька +10  +15 +21  +26 Луганська +16  +21 +30  +35
Тернопільська +10  +15 +21  +26 Крим +16  +21 +27  +32
Вінницька +11  +16 +21  +26 Київ +16  +18 +24  +26

Укргiдрометцентр

Втрачений судновий білет 
на судно моторне, прогулянкове «Континент 500» Бортовий 

реєстраційний номер УКА 782 К, виданий на ім’я 
Козицький Євген Юрійович, вважати недійсним.

Повістки про виклик 
Громадянин України Вишневський Юрій Олександрович, 21.06.1972 

р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Торез, мкрн 
Другий, буд. 30, кв. 61, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам необхід-
но з’явитись 10.08.2021 о 09.00 год. до т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП 
в Донецькій області Шкурка В. Г., за адресою: м. Маріуполь, вул. Іта-
лійська, 32, каб. № 6, для вручення повідомлення про підозру за ч. 2  
ст. 260 КК України, у кримінальному провадженні № 42021050000000089 
від 13.04.2021 року, та 11, 12 серпня 2021 року о 09.00 год., для прове-
дення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття особи на виклик передбачені ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин України Парпулов Вадим Васильович, 14.11.1966 р.н., 
зареєстрований за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Єврей-
ська, буд. 19, кв. 7, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам необхідно 
з’явитись 10.08.2021 о 09.20 год. до т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП 
в Донецькій області Шкурка В. Г., за адресою: м. Маріуполь, вул. Іта-
лійська, 32, каб. № 6, для вручення повідомлення про підозру за ч. 2  
ст. 260 КК України, у кримінальному провадженні № 42021050000000089 
від 13.04.2021 року, та 11, 12 серпня 2021 року о 09.20 год., для прове-
дення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття особи на виклик передбачені ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин України Єгоров Олег Валентинович, 27.02.1985 р.н., 
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Паркова, буд. 51, кв. 21, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам необхід-
но з’явитись 10.08.2021 о 09.40 год. до т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП 
в Донецькій області Шкурка В.Г., за адресою: м. Маріуполь, вул. Іта-
лійська, 32, каб. № 6, для вручення повідомлення про підозру за ч. 2  
ст. 260 КК України, у кримінальному провадженні № 42021050000000089 
від 13.04.2021 року, та 11, 12 серпня 2021 року о 09.40 год., для прове-
дення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття особи на виклик передбачені ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин України Лазарєв Євген Іванович, 19.01.1965 р.н., заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Дзержин-
ського, буд. 4, кв. 129, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам необхід-
но з’явитись 10.08.2021 о 10.00 год. до т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП 
в Донецькій області Шкурка В. Г., за адресою: м. Маріуполь, вул. Іта-
лійська, 32, каб. № 6, для вручення повідомлення про підозру за ч. 2  
ст. 260 КК України, у кримінальному провадженні № 42021050000000089 
від 13.04.2021 року, та 11, 12 серпня 2021 року о 10.00 год., для прове-
дення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття особи на виклик передбачені ст.ст. 139 КПК України.

Громадянка України Тимошенко Надія Василівна, 11.01.1979 р.н., 
зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Крас-
нооктябрская, буд. 31, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам необхід-
но з’явитись 10.08.2021 о 10.20 год. до т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП 
в Донецькій області Шкурка В. Г., за адресою: м. Маріуполь, вул. Іта-
лійська, 32, каб. № 6, для вручення повідомлення про підозру за ч. 2  
ст. 260 КК України, у кримінальному провадженні № 42021050000000089 
від 13.04.2021 року, та 11, 12 серпня 2021 року о 10.20 год., для прове-
дення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття особи на виклик передбачені ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин України Головін Олег Володимирович, 23.09.1973 р.н., 
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. 
в’їзд Гудованцева, буд. 11, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам не-
обхідно з’явитись 10.08.2021 о 10.40 год. до т.в.о. слідчого відділу СУ 
ГУНП в Донецькій області Шкурка В. Г., за адресою: м. Маріуполь, вул. 
Італійська, 32, каб. № 6, для вручення повідомлення про підозру за ч. 2  
ст. 260 КК України, у кримінальному провадженні № 42021050000000089 
від 13.04.2021 року, та 11, 12 серпня 2021 року о 10.40 год., для прове-
дення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття особи на виклик передбачені ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин України Кривуля Максим Володимирович, 19.12.1977 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, 
с. Миколаївка, вул. Кошуби, буд. 4, кв. 17, на підставі ст. ст. 133, 135 
КПКУ Вам необхідно з’явитись 10.08.2021 об 11.00 год. до т.в.о. слід-
чого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Шкурка В. Г., за адресою:  
м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб. № 6, для вручення повідомлен-
ня про підозру за ч. 2 ст. 260 КК України, у кримінальному провадженні  
№ 42021050000000089 від 13.04.2021 року, та 11, 12 серпня 2021 року 
об 11.00 год., для проведення слідчих/процесуальних дій в якості підо-
зрюваного. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені 
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик передбаче-
ні ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин України Мулєнков Володимир Володимирович, 
26.11.1989 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Ма-
кіївка, сел. Дзержинського, вул. Балканська,  буд. 6, кв. 1, на підставі 
ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам необхідно з’явитись 10.08.2021 об 11.20 год. 
до т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Шкурка В. Г., за 
адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб. № 6, для вручення пові-
домлення про підозру за ч. 2 ст. 260 КК України, у кримінальному про-
вадженні № 42021050000000089 від 13.04.2021 року, та 11, 12 серп-

ня 2021 року об 11.20 год., для проведення слідчих/процесуальних дій 
в якості підозрюваного. Поважні причини неприбуття особи на виклик 
передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик 
передбачені ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин України Данько Володимир Леонідович, 22.04.1985 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, 
бул. Машиностроителей, буд. 21, кв. 35, на підставі ст. ст. 133, 135 
КПКУ Вам необхідно з’явитись 10.08.2021 об 11.40 год. до т.в.о. слід-
чого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Шкурка В. Г., за адресою:  
м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб. № 6, для вручення повідомлен-
ня про підозру за ч. 2 ст. 260 КК України, у кримінальному провадженні  
№ 42021050000000089 від 13.04.2021 року, та 11, 12 серпня 2021 року 
об 11.40 год., для проведення слідчих/процесуальних дій в якості підо-
зрюваного. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені 
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик передбаче-
ні ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин України Мусієнко Валерій Костянтинович, 07.12.1971 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, сел. Олексієво-
Дружківка, вул. Первомайская, буд. 117, на підставі ст. ст. 133, 135 
КПКУ Вам необхідно з’явитись 10.08.2021 о 12.00 год. до т.в.о. слід-
чого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Шкурка В. Г., за адресою: 
м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб. № 6, для вручення повідомлен-
ня про підозру за ч. 2 ст. 260 КК України, у кримінальному проваджен-
ні № 42021050000000089 від 13.04.2021 року, та 11, 12 серпня 2021 ро-
ку о 12.00 год., для проведення слідчих/процесуальних дій в якості під-
озрюваного. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбаче-
ні ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик передба-
чені ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин України Кукса Андрій Володимирович, 02.09.1986 р.н., 
зареєстрований за адресою: Донецька область, Старобешівський ра-
йон, с. Осикове, вул. Кооперативная, буд. 83, на підставі ст. ст. 133, 135 
КПКУ Вам необхідно з’явитись 10.08.2021 о 12.20 год. до т.в.о. слід-
чого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Шкурка В. Г., за адресою: 
м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб. № 6, для вручення повідомлен-
ня про підозру за ч. 2 ст. 260 КК України, у кримінальному проваджен-
ні № 42021050000000089 від 13.04.2021 року, та 11, 12 серпня 2021 ро-
ку о 12.20 год., для проведення слідчих/процесуальних дій в якості під-
озрюваного. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбаче-
ні ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик передба-
чені ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин України Терещенко Анатолій Олегович, 11.08.1984 р.н., 
зареєстрований за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Люст-
дорфська дорога, буд. 178,  кв. 109, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ 
Вам необхідно з’явитись 10.08.2021 о 12.40 год. до т.в.о. слідчого від-
ділу СУ ГУНП в Донецькій області Шкурка В. Г., за адресою: м. Марі-
уполь, вул. Італійська, 32, каб. № 6, для вручення повідомлення про 
підозру за ч. 2 ст. 260 КК України, у кримінальному провадженні  
№ 42021050000000089 від 13.04.2021 року, та 11, 12 серпня 2021 ро-
ку о 12.40 год., для проведення слідчих/процесуальних дій в якості під-
озрюваного. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбаче-
ні ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик передба-
чені ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин України Тімошин Артем Вікторович, 23.02.1982 р.н., за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Волго-
Донская, буд. 16, кв. 2, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам необхід-
но з’явитись 10.08.2021 о 13.00 год. до т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП 
в Донецькій області Шкурка В. Г., за адресою: м. Маріуполь, вул. Іта-
лійська, 32, каб. № 6, для вручення повідомлення про підозру за ч. 2  
ст. 260 КК України, у кримінальному провадженні № 42021050000000089 
від 13.04.2021 року, та 11, 12 серпня 2021 року о 13.00 год., для прове-
дення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття особи на виклик передбачені ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин Російської Федерації Гусев Олег Миколайович, 
25.02.1969 р.н., зареєстрований за адресою: Російська Федерація, Вол-
гоградська область, м. Камишін, 5 мікрорайон, буд. 45 «г», кв 31., на 
підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам необхідно з’явитись 10.08.2021 о 
13.20 год. до т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Шкур-
ка В. Г., за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб. № 6, для вру-
чення повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 260 КК України, у криміналь-
ному провадженні № 42021050000000089 від 13.04.2021 року, та 11, 12 
серпня 2021 року о 13.20 год., для проведення слідчих/процесуальних 
дій в якості підозрюваного. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на 
виклик передбачені ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин Російської Федерації Мухамедьяров Мансур Маннуро-
вич, 28.08.1981 р.н., зареєстрований за адресою: Російська Федера-
ція, Тюменська область, м. Тобольск, 7 мікрорайон, буд. 35 «а», кв. 44, 
на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам необхідно з’явитись 10.08.2021 о 
13.40 год. до т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Шкур-
ка В. Г., за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб. № 6, для вру-
чення повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 260 КК України, у криміналь-
ному провадженні № 42021050000000089 від 13.04.2021 року, та 11, 12 
серпня 2021 року о 13.40 год., для проведення слідчих/процесуальних 
дій в якості підозрюваного. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на 
виклик передбачені ст.ст. 139 КПК України.

Втрачений судновий білет 

СБ № 16097 на судно Прогрес 2 № А1663 

на ім’я Григорчук Іван Дмитрович, вважати недійсним.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваної

Підозрюваній Качурі Ользі Сергіївні, 12.05.1970 р.н., зареєстрованій за адре-
сою: вул. Івана Ткаченка, 147, кв. 87, м. Донецьк, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК 
України необхідно з’явитися 09, 10 та 11 серпня 2021 року з 10 год. 00 хв. до 18 
год. 00 хв. в кабінет № 258 слідчого відділу Управління Служби безпеки України 
в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Шевченка, 1а, до старшого 
слідчого в ОВС Гризунова Геннадія Володимировича, р.т. (0372)595440, для вру-
чення їй повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, та виконання інших процесуальних дій 
у кримінальному провадженні  № 22020260000000068 від 23.10.2020. Поважні 
причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вка-
зані в ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного

Підозрюваному Галкіну Олегу Євгеновичу, 16.08.1978 р.н., зареєстровано-
му за адресою: вул. Чапаєва, 54, кв. 21,  м. Дружківка Донецької області, на 
підставі ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 09 серпня 2021 ро-
ку з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. в кабінет № 258 слідчого відділу Управ-
ління Служби безпеки України в Чернівецькій області за адресою: м. Чернів-
ці, вул. Шевченка, 1а, до старшого слідчого в ОВС Гризунова Геннадія Воло-
димировича, р.т. (0372)595440, для вручення йому повідомлення про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, та виконання інших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні  № 22016260000000035 від 19.09.2016. Поважні причини неприбуття зазна-
чені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
Поповій Альоні Михайлівні

Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 КПК України, викликає підозрювану По-
пову Альону Михайлівну, 05.07.1985 р.н., проживаючу за адресою:  
м. Одеса, вул. Французький бульвар, 85/5, кв. 176, на 11.08.2021 об 11 
год. 00 хв. до Національного антикорупційного бюро України, за адре-
сою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, для проведення процесуаль-
них дій (вручення обвинувального акта) у кримінальному провадженні 
№ 52021000000000111 від 04.03.2021. 

Старший детектив Національного бюро: Медецький С. М. (тел.: (044) 
246-33-98).

Я, Бірюкова Ганна Юріївна, повідомляю про відкликання 31.07.2021 
своєї Довіреності від 28.07.2021 патентному повіреному України Тир-
тичній Галині Василівні, реєстраційний номер 219 у Державному реє-
стрі представників у справах інтелектуальної власності (патентних по-
вірених), також повідомлення про відкликання Довіреності відправле-
но рекомендованим листом Укрпоштою експрес на ім’я фізичної осо-
би Тиртичної Г. В. відправлення ПН № 215600426655 від 31.07.2021 з 
описом вкладання відкликання, накладна 010019548033.
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