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Заступник генерального директора директорату  
з питань добросусідства й розширення Єврокомісії про 
дотримання зобов’язань ЄС щодо безвізу для українців

Коронавірус, 
карантин і канікули

ОСВІТА. Профільне міністерство дає рекомендації щодо вве-
дення канікул, але школи можуть їх не дотримуватися. Навчальний 
процес може порушити погіршення ситуації з коронавірусом. Кож-
на школа призначає дати канікул на власний розсуд, але є загаль-
ні рекомендації для всіх навчальних закладів. 

Міністерство освіти і науки рекомендує проводити канікули в та-
кі дати: осінні — з 25 до 31 жовтня 2021 року; зимові — з 25 груд-
ня 2021-го до 9 січня 2022 року; весняні — з 28 березня по 3 квіт-
ня 2022 року; літні мають початися першого дня червня 2022 року 
й тривати по 31 серпня. 

Школярі відпочиватимуть і у святкові дні, оголошені вихідними: 
14 жовтня — День захисників і захисниць України; 25 грудня — 
Різдво; 8 березня — Міжнародний жіночий день; 25 квітня — Ве-
ликдень; 1 травня — Міжнародний день праці; 9 травня — День пе-
ремоги. Однак через карантин дати канікул можуть змінитися, по-
відомляє УНІАН. Як-от торік осінні канікули в більшості шкіл були 
з 15 по 30 жовтня, а після їх закінчення навчання перевели на дис-
танційний формат. 

КАТАРІНА МАТЕРНОВА:

ЦИФРА ДНЯ

62 
нових лікарських засоби додано  

з 1 жовтня до програми «Доступні 
ліки». Це препарати для лікування 

нецукрового діабету, епілепсії, 
розладів психіки та поведінки

«Безвіз заслужений для 
України. Він  результат 

того, що Україна 
обрала європейське 

майбутнє».

Україна 
запрограмована  
на успіх

ЗРОСТАННЯ. Наша держава перша в Європі за темпами 
цифровізації, будівництвом доріг та суб’єктна  
на міжнародній арені 
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5  7 
П  О  С  Т  А  Н  О  В  А    К  М  У  

В українців, які живуть в 
«ЛНР/ДНР», «самостійність» 
їхніх ніким не визнаних 
республік викликає не лише 
страх, а й протест

НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ

Деякі питання підготовки до 
проведення та проведення земельних 
торгів для продажу земельних ділянок 
та набуття прав користування ними 
(оренди, суперфіцію, емфітевзису)
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ЦИТАТА ДНЯ

Сімейні цінності як національна ідея
КРУГЛИЙ СТІЛ. Про це в Національному університеті «Острозька академія» говорили урядовці 
та лідери релігійних конфесій 

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

У знаковий день і в знаково
му місці зібралися учасни

ки цього важливого для суспіль

ства діалогу. Адже 30 верес
ня — не лише день Віри, Надії, 
Любові та їхньої матері Софії, 
а й день усиновлення, день тих, 
хто народжує серцем. А Ост
розька академія — найдавніша 

колиска української духовності.
Серед учасників — члени Все

української ради церков усіх 
конфесій, народні депутати 
України, міністри, їхні заступ
ники. І звісно, господарі: ректор 

академії Герой України Ігор Па
січник, голова Острозької тери
торіальної громади Юрій Ягод
ка, голова Рівненської облдерж
адміністрації Віталій Коваль, 
який і запросив гостей та ініці

ював цю розмову. Її тема над
важлива і надчутлива особли
во нині, коли суспільству часто 
нав’язують антирелігій
ні та антисімейні цінності. 
Про що ж і йшлося? 4

3Мешканців одного з гуртожитків 
у Черкасах рішенням суду 
зобов’язали вибратися 
з приміщення. У ситуації 
розбирався «Урядовий кур’єр»

ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Перебуваючи на Львівщині, Президент говорив про програмні речі розвитку економіки та суспільства
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оголошення

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Бєлоглазову Ірину Костянтинівну, 15.06.1954 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 26-Б, 
кв. 4) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
13.10.2021 року об 11 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно маги 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301,  
під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Домнікову Марію Вікторівну, 02.11.1983 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд. 41/5, 
кв.91) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
13.10.2021 року об 11 год. 20 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301,  
під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Лукачова Станіслава Олеговича, 04.01.1980 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 
29/11) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
13.10.2021 року о 12 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301,  
під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціальною судового провадження. 

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Кузнецову Ларису Миколаївну, 30.09.1971 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Джанкой, вул. Люксембург, 11) у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 13.10.2021 року о 
09 год. 20 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301,  
під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченої в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Бондаренка Анатолія Анатолійовича, 22.02.1974 
року народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Чорноморське, вул. Кірова, 19) у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 13.10.2021 року об 
11 год. 40 хв. 

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301,  
під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Красільникова Олександра Львовича, 
16.10.1960 року народження (останнє відоме місце про-
живання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Героїв Бресту, 
17/19) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
13.10.2021 року о 12 год. 20 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301,  
під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
вачену Філатову Євгенію Володимирівну, 15.11.1955 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2) у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 13.10.2021 року о 
10 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301,  
під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченої в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Запорожця Петра Петровича, 11.01.1950 року 
народження (останні відомі місця проживання: АР Крим, 
м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17а, АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. Київська, 7а, кв. 9) у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 13.10.2021 року о 
10 год. 20 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301,  
під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
вачену Лагутіну Наталію Михайлівну, 18.02.1974 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, 
м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11) у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 13.10.2021 
року о 09 год. 00 хв. Явка до суду є обов’язковою. При 
собі необхідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301,  
під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченої в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Літовченка Геннадія Івановича, 08.02.1955 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Саки, вул. Радянська, 33/71) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 13.10.2021 року о 10 
год. 40 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301,  
під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціальною судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Притуленко Олену Володимирівну, 05.03.1962 
року народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2) у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 13.10.2021 року о 09 
год. 40 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301,  
під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Яценка Дмитра Сергійовича, 27.09.1983 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Севастополь, вул. Пролетарська, 34, кв.109) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 13.10.2021 року о 09 год. 15 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301,  
під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого МЕЛЬНИКА ВОЛОДИМИ-
РА АНАТОЛІЙОВИЧА (к/п № 22011801100000040), 
у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч.3 ст.110 КК України (в редакції Закону 
від 05.04.2001, чинний 01.09.2001 р.) та ч. 2 ст. 260 
КК України та повідомляє, що підготовче судове за-
сідання відбудеться 12 жовтня 2021 року о 10 год. 
30 хв. в приміщенні Святошинського районного суду 
міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А . 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя Л. Г. Косик

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Сумуліді Миколу Георгійови-
ча для розгляду кримінального провадження, внесе-
ного до ЄРДР за № 42017010000000193 відносно Су-
муліді Миколи Георгійовича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, та повідомляє, що підготовче судове засідання 
відбудеться 12.10.2021 року о 12 год. 00 хв. в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, каб. 
401-402. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя Жмудь В. О.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Бахарєва Костянтина Михайловича, 20.10.1972 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
95034, вул. Куйбишева, 4, кв. 10, м. Сімферополь) у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України у судове засідання, яке відбудеть-
ся 13 жовтня 2021 року о 13 год. 10 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 308,  
під головуванням судді Будзан Л. Д.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Єрмакова Івана Федосовича, 01.01.1947 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: вул. 
Адмірала Юмашева, 15а/17, м. Севастополь) у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України у судове засідання, яке відбудеться 13 
жовтня 2021 року о 12 год. 40 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 308,  
під головуванням судді Будзан Л. Д.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
вачену Гризодубову Анастасію Миколаївну, 18.01.1978 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
95034, вул. Павленко, 25/3, м. Сімферополь) у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 
13 жовтня 2021 року о 13 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 308,  
під головуванням судді Будзан Л. Д.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого АНТОНОВИЧА Анатолія Ана-
толійовича (к/п № 42016020420000095), у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, та повідомляє, 
що підготовче судове засідання відбудеться 12 жов-
тня 2021 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-а. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя Л. Г. Косик

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Мартинчука Сергія Михайловича, 17.09.1980 
року народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України 
у судове засідання, яке відбудеться 13 жовтня 2021 ро-
ку о 13 год. 20 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 308,  
під головуванням судді Будзан Л. Д.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Арбаджиєва Володимира Івановича, 04.10.1953 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
вул. Будьонного, 13, кв. 57, м. Керч, АР Крим) у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України у судове засідання, яке відбудеться 13 
жовтня 2021 року о 13 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 308,  
під головуванням судді Будзан Л. Д.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Погребняка Сергія Миколайовича, 01.05.1968 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
вул. Набережна, 1а, кв. 17, м. Саки, АРК) у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у судове засідання, яке відбудеться 13 жов-
тня 2021 року о 14 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 308,  
під головуванням судді Будзан Л. Д.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
вачену Кулєшову Оксану Ігорівну, 06.11.1980 року наро-
дження (останнє відоме місце проживання: вул. Дмитри-
єва, 4, м. Ялта, АР Крим) у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у 
судове засідання, яке відбудеться 13 жовтня 2021 року 
о 12 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 308,  
під головуванням судді Будзан Л. Д.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/202/2021 за обвинуваченням Царьова О. А. 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 КК України. 

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 12 жовтня 2021 
року о 14:00 годині в приміщенні Шевченківського 
районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31 А, каб. № 513. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя П. Л. Слободянюк

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Удовіну Ольгу Максимівну для 
розгляду кримінального провадження, внесеного до 
ЄРДР за №42016010000000251 відносно Удовіної 
Ольги Максимівни, обвинуваченої у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідо-
мляє, що судове засідання відбудеться 11.10.2021 р. 
о 09.30 год. в приміщенні Святошинського районно-
го суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Ко-
ласа, 27А. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя Оздоба М. О.
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Подільський районний суд м. Києва викликає Полон-
ського Дмитра Анатолійовича,02.08.1981 року наро-
дження (останнє відоме місце проживання: м. Сімферо-
поль, вул. Кечкеметська, 100а) у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, у судове засідання, яке відбудеться 13 жовтня 2021 
року о 13 год. 50 хв.

Явка до суду с обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 308,  
під головуванням судді Будзан Л. Д.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає Степа-
нова Валерія Степановича, 17.06.1953 року народження 
(останнє відоме місце проживання: м. Керч, вул. Марата, 
2/23) у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке 
відбудеться 13 жовтня 2021 року о 13 год. 40 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 308,  
під головуванням судді Будзан Л. Д.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає об-
винуваченого Чередніченка Олександра Вікторовича, 
29.11.1974 року народження (останнє відоме місце про-
живання: вул. Кумуністична, 15, кв. 29, м. Севастополь, 
АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться о 14 годині 45 хвилин 12 жов-
тня 2021 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Голосіївського районного суді міста Києва за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал №33, 
(головуючий суддя Дмитрук Наталія Юріївна).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту 
опублікування даного оголошення обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомлений з його змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає об-
винуваченого Доніча Сергія Георгійовича, 12.12.1961 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: вул. 
Хромченко, 3, м. Сімферополь, АР Крим) у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся об 11 годині ЗО хвилин 11 жовтня 2021 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Голосіївського районного суді міста Києва за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал №33, 
(головуючий суддя Дмитрук Наталія Юріївна).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту 
опублікування даного оголошення обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомлений з його змістом. 

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Шимка Юрія Андрійовича, 
21.10.1974 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Мілютенка, буд. 25, кв. 75, м. 
Київ, 02156) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5  
ст. 191 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться об 11 годині 15 хвилин 11 жовтня 2021 
року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суді міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал №33 (головуючий суддя Дмитрук Наталія 
Юріївна).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинувачений 
вважається належним чином ознайомлений з його 
змістом.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Баталіна Олександра Сергійовича, 29.07.1946 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Декабристів, 14, кв. 10) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 08 годи-
ні 55 хвилин 13.10.2021 р.

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

Розгляд кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 307,  
під головуванням судді Бузунко О. А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

На виконання вимог ст. 297-5 КПК України доводимо 
до відома обвинувачених Тиднюка Віктора Андрійовича, 
05.09.1988 року народження, та Тендіта Олександра Іва-
новича, 15.07.1981 року народження, що 22.11.2021 о 
15.30 та 06.12.2021 о 15.30 годині відбудеться розгляд 
кримінального провадження за обвинуваченням зазна-
чених осіб. Підготовче засідання відбудеться під голову-
ванням судді Бориспільського міськрайонного суду Ки-
ївської області Ткаченка Д. В. за адресою: м. Бориспіль, 
Київська область,  вул. Київський шлях, 72.

Під час судового розгляду прокурором ініціювати-
меться спеціальне судове провадження стосовно обви-
нувачених Тиднюка В. А. та Тендіта О. І., клопотання про 
яке завчасно скеровано адвокатам обвинувачених Шпи-
руку В. Г. та Маркевичу В. Я., відповідно.

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

Стрийський міськрайонний суд Львівської області 
повідомляє, що в провадженні суду перебуває обви-
нувальний акт у кримінальному провадженні, внесе-
ному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
реєстраційним №42016000000000932 від 05.04.2016 
стосовно Андруховця Ігоря Миколайовича, який об-
винувачується у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених частиною 1 ст. 263, частиною 3 
ст. 365 КК України.

В судовому засіданні оголошено перерву до 15.00 
год. 12 жовтня 2021 року (в приміщенні Стрийського 
міськрайонного суду Львівської області за адресою: 
Львівська область, м. Стрий вул. Валова, 12).

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому 
Андруховцю Ігорю Миколайовичу на останню відо-
му адресу місця проживання: вул. Багряного, 9/18, 
м. Стрий.

Головуючий суддя Сас С. С.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ  
ТА ВИКЛИК ДО СЛІДЧОГО

Відповідно до ст.ст. 111-112, 135, 276-278 та гла-
ви 11 КПК України повідомляю, що 01.10.2021 у 
кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
04.07.2017 за № 22017130000000152 за ознаками 
вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2  
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, складено письмове 
повідомлення про підозру, згідно з яким Туманін Ан-
дрій Вікторович, 08.06.1979 р.н., уродженець РФ, за-
реєстрований та мешкає за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, вул. Лазурна, буд. 21, підозрю-
ється у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 109 та ч. 2 ст. 110 КК України.

Також, згідно з ст.ст. 133, 135 КПК України, Тума-
нін А. В., 08.06.1979 р.н., викликається на 10 год. 00 
хв. 11.10.2021, 12.10.2021 та 13.10.2021 до слідчо-
го в ОВС СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Лу-
ганській областях Зубка Інокентія Володимировича 
(тел. 0645244281) за адресою: Луганська обл., м. Сє-
вєродонецьк, вул. Федоренко, 21, для допиту як підо-
зрюваного та проведення інших процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 22017130000000152 
від 04.07.2017. Наслідки та поважні причини непри-
буття особи на виклик визначені ст.ст.138-139 КПК 
України.

Слідчий в ОВС 1 відділення слідчого відділу 3 
управління ГУ СБУ в Донецькій  

та Луганській областях  
капітан юстиції Інокентій ЗУБКО 

ОГОЛОШЕННЯ  № 1 
про проведення конкурсу  

з придбання квартир 

Державна установа «Центр обслуговування під-
розділів Національної поліції України» проводить 
конкурс з придбання квартир на вторинному ринку 
у м. Києві, м. Луцьку та Київській області (на відстані 
до 15 км від меж міста Києва) для забезпечення жит-
лом поліцейських, державних службовців та праців-
ників установ та органів Національної поліції України.

Предмет закупівлі:
Лот 1: 2 однокімнатні квартири у м. Києві;
Лот 2: 3 двокімнатні квартири у м. Києві;
Лот 3: 2 трикімнатні квартири у м. Києві;
Лот 4: 2 однокімнатні квартири у Київській обл.;
Лот 5: 3 двокімнатні квартири у Київській обл.;
Лот 6: 1 трикімнатна квартира у Київській обл.;
Лот 7: 1 двокімнатна квартира у м. Луцьку.
Квартири повинні бути введені в експлуатацію та 

придатні для проживання.
Конкурсна документація та зміни до неї розміщу-

ються на вебсайтах mvs.gov.ua.; www.npu.gov.ua.
Комісія працює за адресою: вул. Святошинська, 

27, адмін. буд. 1, каб.  № 40, м. Київ, 03115, поне-
ділок-четвер із 09.00 до 18.00, п’ятниця з 09.00 до 
16.45, перерва з 13.00 до 13.45, інформація за тел. 
(044) 4030612. Строк подання конкурсних пропози-
цій: до 10:00 год. 20.10.2021. Конкурс відбудеться: 
об 11:00 год. 20.10.2021 за адресою: вул. Святошин-
ська, 27, м. Київ, актова зала.

Голова конкурсної комісії Сергій ФИЛЕНКО
04.10.2021

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду пе-

ребуває клопотання детектива Національного бю-
ро Першого відділу детективів Другого підрозділу 
детективів Головного підрозділу детективів Націо-
нального антикорупційного бюро України Швидкого 
Ярослава Юрійовича, погоджене прокурором четвер-
того відділу Управління процесуального керівництва, 
підтримання державного обвинувачення та пред-
ставництва в суді Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури Офісу Генерального прокурора Скибен-
ком Олексієм Ігоровичем, про обрання запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою щодо Янукови-
ча Олександра Вікторовича, 10.07.1973 р.н., в рамках 
кримінального провадження № 42015000000002833 
від 25.12.2015.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного 
суду від 25.08.2021 постановлено здійснювати  спе-
ціальне досудове розслідування відносно підозрюва-
ного в даному кримінальному провадженні — Януко-
вича Олександра Вікторовича, 10.07.1973 р.н.

На підставі вищевикладеного, Вищий антикоруп-
ційний суд  у порядку ст. 297-5 КПК України викликає 
в судове засідання  на 13 год. 00 хв. 13 жовтня 2021 
року підозрюваного Януковича Олександра Вікторо-
вича, 10.07.1973 р.н., для розгляду вищезазначено-
го клопотання (судове засідання відбудеться  в при-
міщенні Вищого  антикорупційного суду за адресою: 
м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження підозрюваний вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.               

               Слідчий суддя Воронько В. Д.

 До уваги кредиторів  
та інших зацікавлених осіб 

Державне підприємство «Балтське лісове госпо-
дарство» (код ЄДРПОУ 00992579) повідомляє про 
наступне:

- згідно наказу від 27.09.2021 року № 569 ДЕР-
ЖАВНОГО АГЕНТСТВА ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ,  
державне підприємство «Подільське лісове госпо-
дарство» (код ЄДРПОУ 00992622) припиняє свою ді-
яльність шляхом реорганізації, а саме — приєднання 
до державного підприємства «Балтське лісове гос-
подарство»;

- згідно наказу від 27.09.2021 року № 574 ДЕР-
ЖАВНОГО АГЕНТСТВА ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ,  
державне підприємство «Савранське лісове госпо-
дарство» (код ЄДРПОУ 24764713) припиняє свою ді-
яльність шляхом реорганізації, а саме — приєднання 
до державного підприємства «Балтське лісове гос-
подарство»;

- згідно наказу від 27.09.2021 року № 577 ДЕР-
ЖАВНОГО АГЕНТСТВА ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ, 
державне підприємство «Кодимське лісове госпо-
дарство» (код ЄДРПОУ 30298096) припиняє свою ді-
яльність шляхом реорганізації, а саме — приєднання 
до державного підприємства «Балтське лісове гос-
подарство».

Строк для прийняття претензій кредиторів стано-
вить 2 (два) місяці з дня оприлюднення цього пові-
домлення. Заяви з вимогами кредиторів приймають-
ся в письмовій формі головою ліквідаційної комісії 
за розташуванням  державного підприємства «Балт-
ське лісове господарство»:  Україна, 66101, Одеська 
область, місто Балта, вулиця Шевченка, будинок 5 А.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОСОБИ
Лігінов Сергій Михайлович, 03.03.1958 р.н., що зареєстрований 

за адресою: м. Донецьк, вул. Треньова, 5а, кв. 34, на підставі ст.ст. 133, 
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 11.10.2021 у період часу з 
09.00 до 18.00 години до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Доне-
цькій області Осипець Станіслав Анатолійовича за адресою: Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Академічна, 21, в кабінет № 24 для прове-
дення за Вашою участю слідчих дій, процесуальних дій у кримінально-
му провадженні №42020051100000111 від 09.07.2020 за ч. 2 ст. 364 КК 
України — вручення Вам повідомлення про підозру, допиту як підозрю-
ваного, обрання запобіжного заходу та проведення інших процесуаль-
них дій у якості підозрюваного, відповідно до вимог ст.ст. 42, 45-48,  54, 
183-184, 278 КПК України.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів (майна)

АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
Номер лота: G22N020771
Найменування активу/
стислий опис активу 

Незавершене будівництво, комплекс будівель та споруд заводу 
по переробці кукурудзи на біоетанол (12003,70 кв.м), облад-
нання та інше рухоме майно за адресою: Черкаська обл.,  
м. Золотоноша, вул. Богодухівська, 20

Місце проведення  
аукціону:

https://prozorro.sale/

Дата проведення аукціону: 08.10.2021
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) 

вказується на веб-сайті: https://prozorro.sale/
Детальна інформація  
по лоту (початкова ціна, 
правила участі в аукціоні)

https://www.fg.gov.ua/lot/165904

«ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРОЛЕВЕЦЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО» код ЄДРПОУ 00993001 (далі ДП «Кролевецьке лісо-
мисливське господарство») повідомляє про припинення  діяльності ДП 
«Кролевецьке лісомисливське господарство» шляхом реорганізації, а 
саме приєднання до Державного підприємства «Конотопське лісове 
господарство» код ЄДРПОУ 00992935.

Підстава припинення — Наказ Державного агентства лісових ресур-
сів України №522 від 27.09.2021 р.

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі протягом двох 
місяців з дня публікації повідомлення про припинення ДП «Кролевець-
ке лісомисливське господарство» шляхом реорганізації, за поштовою 
адресою ДП «Кролевецьке лісомисливське господарство»: 41300, Сум-
ська область, Конотопський р-н, м. Кролевець, вул. Ранкова, будинок 
21.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)

Волошин Андрій Вікторович, 16.10.1975 року народження, 
уродженець м. Славута, українець, громадянин України, з ви-
щою освітою, не маючого на утриманні неповнолітніх дітей та 
осіб похилого віку, зареєстрованого за адресою: Хмельницька 
область, м. Славута, вул. Здоров’я, буд. 36, раніше не судимо-
го — на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись 11.10.2021, 12.10.2021 та 13.10.2021 о 10 годині 
до слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій облас-
ті Попеля В. М. в каб. № 31 за адресою: Хмельницька область, 
м. Славута, вул. Козацька, 33, тел. (03842) 7-32-02, для участі у 
слідчих, процесуальних діях та для виконання вимог ст. 290 КПК 
України — ознайомлення з матеріалами кримінального про-
вадження № 12020240210000292 від 18.05.2021, в якому Ви є  
підозрюваним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191,  
ч. 3 ст. 362 КК України.

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт із матеріа-

лами судового провадження у кримінальному провадженні за  № 52017000000000016 від 
04 січня 2017 року за обвинуваченням Біленького Олексія Юрійовича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366,  
ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 09.06.2020 постановлено здійснювати спе-
ціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Біленького 
Олексія Юрійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5  
ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 01.03.2021 призначено судовий розгляд у кри-
мінальному провадженні № 52017000000000016 від 04.01.2017 року. У зв’язку з чим викли-
кається Біленький Олексій Юрійович, 07 серпня 1965 року народження, громадянин Укра-
їни, який народився в м. Москва Російської Федерації, що зареєстрований за адресою:  
м. Київ, вул.Кудрявська, 13-19, кв. 31, адреса останнього відомого місця проживання: м. Київ, 
вул. Кловський узвіз, б. 5, кв. 10, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5  
ст. 191 КК України, в судове засідання, яке відбудеться 12 жовтня 2021 року о 15:00 год.  у примі-
щенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя:  
Задорожна Л. І., судді: Шкодін Я. В., Федоров О. В.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодер-
жавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим 
з її змістом.

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимоно-
польного комітету України, у зв’язку із неможливістю вручення ви-
моги № 65-02/3137 від 18.08.2021 про надання інформації щодо роз-
міру доходу ТОВ  «СВ ШІППІНГ ЛТД» (вул. Академіка Вільямса,  буд. 
86, м. Одеса, 65104, ідентифікаційний  код — 39670322) за місцез-
находженням  та вимоги № 65-02/3140 від 18.08.2021 про  надання  
інформації щодо розміру доходу  ТОВ «Торгівельна компанія «АБС» 
(вул.  Полтавський шлях, буд. 35, м. Харків, Харківська обл., 61093, 
ідентифікаційний код – 38573416) за місцезнаходженням, вказані 
вимоги розміщено на офіційному веб-сайті АМКУ (http://www.amcu.
gov.ua).

Втрачене Свідоцтво про право власності 
та Свідоцтво про право плавання під державним прапором України 

на судно Siera Sunbridge з бортовим номером Никита, 
зареєстроване на  Лабенського Олександра Володимировича, 

вважати недійсним.

Диплом, виданий на ім’я Ковальчук Тетяни Анатоліївни Ки-
ївським інститутом народного господарства ім. Д. С. Корот-
ченко серія ТВ № 804470 від 30.06.1989 року за спеціальністю  
планування народного господарства, кваліфікація спеціаліст, 
вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1  +6 +11  +16 Черкаська +1  +6 +11  +16
Житомирська +1  +6 +11  +16 Кіровоградська +1  +6 +11  +16
Чернігівська +1  +6 +11  +16 Полтавська +1  +6 +10  +15
Сумська +1  +6 +10  +15 Дніпропетровська +1  +6 +11  +16
Закарпатська +5  +10 +14  +19 Одеська +3  +8 +11  +16
Рівненська +1  +6 +11  +16 Миколаївська +3  +8 +11  +16
Львівська +2  +7 +13  +18 Херсонська +3  +8 +11  +16
Івано-Франківська +2  +7 +13  +18 Запорізька +3  +8 +11  +16
Волинська +2  +7 +11  +16 Харківська +1  +6 +10  +15
Хмельницька +1  +6 +11  +16 Донецька +3  +8 +10  +15
Чернівецька +1  +6 +13  +18 Луганська +1  +6 +9  +14
Тернопільська +1  +6 +11  +16 Крим +4  +9 +10  +15
Вінницька +1  +6 +11  +16 Київ +4  +6 +12  +14
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ОГОЛОШЕННЯ

Японська принцеса втратить свій статус 
після одруження

МОНАРХІЯ. Імператорський 
двір Японії готується до весіл-
ля принцеси Мако, яке має від-
бутися наприкінці жовтня. Після 
кількох років суперечок і невдо-
волення королівської родини 
принцесі дозволили одружити-
ся з простолюдином на ім’я Ко-
муро, її колишнім однокурсни-
ком. За це принцеса Мако має 
відмовитися від свого монар-
шого статусу. Очікують, що мо-
лодята переїдуть у США, де Ко-
муро працює адвокатом. 

Кожну появу принцеси Мако 
та її нареченого докладно ви-
світлюють японські ЗМІ, оскіль-
ки, за повідомленнями королів-
ського двору, принцеса потер-
пає від хронічного стресу. Мо-
лодята познайомилися 2012 ро-
ку, коли були студентами Між-
народного християнського уні-
верситету в Токіо. 2017-го во-
ни заручилися і хотіли побра-
тися. Але з’ясувалося, що мати 
Камуро позичила велику суму 
грошей у знайомого і не повер-
нула. Офіційно в палаці запере-
чили, що відтермінування весіл-
ля пов’язано з цим. Але неофі-
ційно представники імператор-
ського двору визнавали, що всі 

грошові проблеми майбутнього 
нареченого слід розв’язати до 
одруження. 

Згідно з японським законо-
давством, жінка з імператор-
ської родини втрачає свій статус 
після одруження із простолюди-
ном. Проте цю норму не застосо-
вують до представників сановної 

родини чоловічої статі. Після то-
го як принцеса Мако одружиться 
з Камуро, вона має відмовитися 
від традиційної одноразової ви-
плати 1,3 мільйона доларів, яку 
зазвичай виплачують членові 
королівської родини, коли він чи 
вона одружується й починає вес-
ти самостійне родинне життя. 

Очікують, що весілля пройде 
без дотримань традиційних ко-
ролівських весільних обрядів і 
не оплачуватиметься з коштів 
королівської родини. Принцеса 
Мако стане першою представ-
ницею імператорської династії 
Японії, яка одружиться із про-
столюдином. 

Маніяком-убивцею виявився колишній поліцейський
КРИМІНАЛ. Французька по-

ліція за аналізом ДНК визначи-
ли особу вбивці та ґвалтівника, 
на якого полювала понад 30 ро-
ків. Про це повідомляє видання 
Le Mond. Серед правоохоронців 
злочинець носив прізвисько Ря-
бий, бо, за словами свідків, мав 
на обличчі сліди акне. Завдя-
ки проведеним аналізам поліції 
вдалося з’ясувати, що серійним 
убивцею був колишній поліцей-
ський Франсуа Веров, який на-
прикінці вересня наклав на се-
бе руки. 

Рябий скоював злочини з 
1986-го по 1994 рік у Пари-
жі й околицях. Але щоразу йо-
му вдавалося втекти від поліції. 
Його найрезонанснішим злочи-
ном стало викрадення, зґвалту-
вання і вбивство 11-річної Се-
сіль Блеш у містечку Фонтенб-
ло 1986 року. Дівчинка пішла 
до школи і не повернулася. Че-
рез деякий час її тіло знайшли 
в підвалі будинку, в якому вона 
жила. Саме тоді за злочинцем 
і закріпилося його прізвисько, 
бо дехто з мешканців будинку 
і брат вбитої Сесіль розповіли, 

що в день її зникнення бачили 
у ліфті чоловіка зі слідами акне 
на обличчі.

Пошуки вбивці стали одним 
із пріоритетних завдань не ли-
ше паризької, а й усієї фран-
цузької поліції. Фоторобот Ря-
бого десятиліттями висів на сті-
ні всіх поліцейських відділків 
Парижа й довколишніх місте-
чок. Але, вочевидь, його поді-

бність зі злочинцем була недо-
статньою, адже ніхто з поліцей-
ських не упізнав у ньому колегу. 
Франсуа Веров почав служи-
ти у поліції 1988 року, але піс-
ля свого першого вбивства пе-
рейшов до військової жандар-
мерії. Останні роки перебував 
на пенсії. 

Розкрити злочин вдалося 
завдяки тому, що нещодавно 

слідство вирішило перевірити 
особи всіх співробітників поліції 
й жандармерії, які працювали в 
Парижі в роки скоєння злочи-
нів, чого не робили досі. Хоч від 
самого початку були підстави 
вважати, що вбивця може бути 
пов’язаний із правоохоронними 
органами, бо він майже не за-
лишав слідів на місці злочину. 
Крім того, деякі жертви зґвал-
тувань казали, що він показу-
вав їм поліцейське посвідчення.

У вересні 750 колишніх і чин-
них поліцейських попросили 
здати ДНК на аналіз. Відповід-
ний лист отримав і Франсуа Ве-
ров. За кілька днів після цьо-
го його дружина заявила про 
зникнення чоловіка. Незаба-
ром тіло 59-річного Верова зна-
йшли в орендованій квартирі в 
містечку Ле-Грю-Дю-Руа на се-
редземноморському узбереж-
жі Франції. Він наклав на себе 
руки й залишив записку, в якій 
зізнався, що саме він і був Ря-
бим. Посмертний аналіз ДНК 
допоміг точно встановити його 
причетність до злочинів 30-річ-
ної давності.

Державне підприємство «Семенівське лісове господарство»  
(код ЄДРПОУ 00993478) повідомляє, що наказом Державного агент-
ства лісових ресурсів  України від 27.09.2021 №549 прийнято рішен-
ня про припинення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації.

Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги протягом двох мі-
сяців з дня опублікування цього повідомлення.

Письмові вимоги приймають за адресою: 15400, Чернігівська об-
ласть, Семенівський район, м. Семенівка, вул. Березова роща, 40.

Голова ліквідаційної комісії В.Г. Сідько
Тел..моб. +380674614003

Ковтав цвяхи,  
бо кинув пити

ЗДОРОВ’Я. Хірурги лікарні при університеті міста Клайпеда 
видалили зі шлунка пацієнта близько кілограма цвяхів, гайок 
і шурупів. Про це повідомляє ВВС з посиланням на литовські 
ЗМІ. За словами лікарів, 
деякі об’єкти, вилучені під 
час операції, мали довжи-
ну до 10 сантиметрів.

Пацієнт розповів, що 
почав ковтати шурупи та 
цвяхи близько місяця то-
му після того, як вирішив 
перестати вживати алко-
голь. Швидка доправи-
ла його до лікарні через 
скарги на гострий біль у 
животі. Хірург Сарунас 
Дайліденас, який провів 
операцію, назвав її уні-
кальною. Місцеві медіа 
оприлюднили фото хірур-
гічного лотка, повного ме-
талевих предметів, вида-
лених зі шлунка пацієнта 
під час операції, яка три-
вала понад три години. 
За повідомленням лікар-
ні, нині стан пацієнта ста-
більний. 

Найнижчі показники вакцинації мають 
африканські країни

ПАНДЕМІЯ. Понад 50 кра-
їн не досягли мінімально необ-
хідного рівня вакцинації проти 
COVID-19, визначеного ВООЗ.  
В організації вважають, що на 
кінець вересня такий рівень 
мав би становити хоч 10%. Біль-
шість із країн, де рівень вакци-
нації не сягнув цієї планки, — в 
Африці. Там середній показник 
повністю вакцинованого насе-

лення становить 4,4%. Для по-
рівняння: у ЄС близько 62% на-
селення отримало дві дози вак-
цини, а в США — 55%.

За оцінками ВООЗ, біль-
шість країн, де рівень вакци-
нації недостатній, — це кра-
їни з низьким рівнем дохо-
ду, де є проблеми з постачан-
ням вакцин і недостатньо роз-
винена інфраструктура охоро-

ни здоров’я. Деякі потерпають 
від конфліктів або громадян-
ських заворушень. Серед них 
Ємен, Сирія, Ірак, Афганістан, 
М’янма. Інші, наприклад Гаїті, 
постраждали від нещодавніх 
стихійних лих, що ускладнює 
проведення там вакцинаційної 
кампанії.

В Африці лише 15 із 54 країн 
досягли мінімальних 10% вак-

цинованих. У половині держав 
континенту щеплення зробили 
менш як 2% населення. Деякі 
великі країни зі значною кіль-
кістю населення теж не дося-
гли цієї мети. У Єгипті повніс-
тю провакциновано лише 5% 
населення, а в Ефіопії та Нігерії 
— менш як 3%. Бурунді та Ери-
трея ще не запровадили про-
грам вакцинації.

Принцеса Мако — перша з імператорської династії Японії, яка одружиться із 
простолюдином

Злочинця шукали понад 30 років, а він наклав на себе 
руки від страху бути покараним

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 
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