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Секретер РНБО про спроможність РФ і Білорусі 
обертати будь-яку небезпеку на ускладнення ситуації  
в сусідніх країнах

Літати стане вигідно 
ТРАНСПОРТ. Оптимальні моделі створення національного авіа-

перевізника України обговорено під час зустрічі Президента Воло-
димира Зеленського з директором французької консалтингової 
компанії Aerogestion Марком Роше.  

«Ми починаємо роботу. Цьогоріч хочемо отримати конкуренто-
спроможного державного авіаперевізника», — розповів глава дер-
жави, додавши, що цей масштабний проєкт уже має підтримку 
міжнародних партнерів. Уряд Франції ініціював надання гранту для 
забезпечення роботи консультанта, повідомляє пресслужба ОПУ.

Внутрішній ринок авіаперевезень не задовольняє всіх стратегіч-
них потреб держави, тому було ухвалено рішення створити націо-
нального авіаперевізника. Його поява має забезпечити громадя-
нам доступні та зручні перельоти між областями, сприяти децен-
тралізації міжнародних авіаперевезень і надати поштовх для роз-
витку туристичного потенціалу. Поважний гість підтримав таку 
ідею та можливості:  «Вважаю, що повітряний транспорт чи не най-
актуальніший для України та її громадян. А в умовах кризи слід ма-
ти змогу подорожувати й вести нормальне життя».

ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ: 

ЦИФРА ДНЯ

3046,4 тис. тонн 
вугілля слід накопичити  

на складах ТЕС і ТЕЦ до початку 
опалювального сезону відповідно  

до графіка Міністерства енергетики   

«Погіршення безпеки 
в Афганістані може 

спричинити погіршення 
безпекової ситуації в  

Центральній Азії. А це може 
вплинути на безпекову 
й міграційну ситуацію 

в Україні». 

Тривалі вихідні  
не позначаться на роботі 
пунктів вакцинації

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Україна вийшла на мільйон 
щеплень проти коронавірусу на тиждень   
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Гощанська громада на Рівненщині 
успішно збалансовує потреби 
людей в галузі культури з 
видатками на її об’єкти та розвиток 
місцевих надбань

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Аграрії Полтавщини 
завершили збирання ранніх 
зернових та зернобобових 
культур із рекордними 
показниками врожайності

ЦИТАТА ДНЯ

Сільгоспугіддя у позику: банки ще приглядаються
ГРОШІ. Фінустанови в Україні лишаються неактивними учасниками ринку землі, надаючи  
лише одиничні кредити на її купівлю

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Більш як півтора місяця ми-
нулого відтоді, коли в Украї-

ні офіційно відкрито ринок зем-
лі. 1 липня 2021 року набрав 
чинності Закон «Про внесен-

ня змін до деяких актів Украї-
ни щодо умов обігу земель сіль-
ськогосподарського призна-
чення». Цей документ дозво-
ляє всім жителям нашої краї-
ни, тобто фізичним особам віль-
но продавати чи купувати сіль-
ськогосподарську землю.

До цього вже тривалий час, 
крім аграріїв та пересічних 
українців, готувалися банки — 
надавати кредити на купівлю зе-
мельних ділянок. Проте на прак-
тиці у перші місяці земельної 
реформи виявилися особливос-
ті, характерні для руху землі та 

участі в них фінансових установ 
України.

«Урядовий кур’єр» намагав-
ся з’ясувати специфіку роботи та 
роль банків у земельній реформі.

Відкриття ринку землі дає змо-
гу в перспективі значно розшири-
ти банківське фінансування агро-

бізнесу, особливо в сегменті малих 
та середніх господарств.

«На першому етапі реформи (до 
2024 року) право купувати зем-
лю мають тільки фізичні особи, а 
це специфічне і вузьке ко-
ло потенційних позичаль-
ників. 4
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До кінця року, як і планували, слід вакцинувати більшість дорослого населення країни, переконаний  
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 20 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +11 +16 +22 +27 Черкаська +11 +16 +22 +27
Житомирська +10 +15 +21 +26 Кіровоградська +12 +17 +23 +28
Чернігівська +11 +16 +22 +27 Полтавська +12 +17 +23 +28
Сумська +11 +16 +22 +27 Дніпропетровська +13 +18 +24 +29
Закарпатська +9 +14 +22 +27 Одеська +12 +17 +25 +30
Рівненська +10 +15 +21 +26 Миколаївська +12 +17 +25 +30
Львівська +10 +15 +21 +26 Херсонська +13 +18 +25 +30
Івано-Франківська +9 +14 +21 +26 Запорізька +14 +19 +24 +29
Волинська +10 +15 +20 +25 Харківська +14 +19 +25 +30
Хмельницька +10 +15 +21 +26 Донецька +14 +19 +24 +29
Чернівецька +9 +14 +22 +27 Луганська +14 +19 +25 +30
Тернопільська +10 +15 +21 +26 Крим +14 +19 +24 +29
Вінницька +11 +16 +22 +27 Київ +14 +16 +24 +26

Укргiдрометцентр

Оголошення про виклик до суду        
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває кло-

потання детектива Національного бюро Першого відділу детек-
тивів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детек-
тивів Національного антикорупційного бюро України Швидкого 
Ярослава Юрійовича, погоджене прокурором четвертого відділу 
Управління процесуального керівництва, підтримання державно-
го обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої анти-
корупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Скибен-
ком Олексієм Ігоровичем, про обрання запобіжного заходу у ви-
гляді тримання під вартою щодо Януковича Олександра Вікторо-
вича, 10.07.1973 р.н., в рамках кримінального провадження № 
42015000000002833 від 25.12.2015.

Згідно з ч.8 ст. 135 Кримінального процесуального кодексу 
України (далі — КПК України), повістка про виклик особи, сто-
совно якої існують достатні підстави вважати, що така особа ви-
їхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території Украї-
ни, території держави, визнаної Верховною Радою України держа-
вою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення 
їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою 
— сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації 
загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-
сайті Офісу Генерального прокурора.

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний суд  у 
порядку ст. 297-5 КПК України викликає в судове засідання  на 13 
год. 00 хв. 25 серпня 2021 року підозрюваного Януковича Олек-
сандра Вікторовича, 10.07.1973 р.н., для розгляду вищезазначе-
ного клопотання (судове засідання відбудеться  в приміщенні Ви-
щого  антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 
42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрю-
ваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.               

               Слідчий суддя Воронько В.Д.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області повідомляє, 
що підготовче судове засідання по кримінальному провадженню від-
носно Назарова Сергія Борисовича, який обвинувачується у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни відбудеться о 09-00 годині 07 вересня  2021 року в приміщен-
ні суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, зал 301.

До суду в якості обвинуваченого на 07 вересня 2021 року о 09-00 
годині викликається Назаров Сергій Борисович. 

Суддя Прінь І.П.

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест»  

(ідентифікаційний код юридичної особи 37762987)  
і товариства з обмеженою відповідальністю фірма «СКАЛА»  

(ідентифікаційний код юридичної особи 21265317)
За результатами розгляду справи № 143-26.13/103-19 Антимо-

нопольним комітетом України прийнято рішення від 08.12.2020 № 
761-р, відповідно до якого дії:

1) товариства з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 37762987) визнано пору-
шенням, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6, пунк-
том 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конку-
ренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що 
стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю — «ДК 
016:2010 код 29.10.5 — автомобілі спеціальної призначеності (ДК 
021:2015 код 34144900-7 — транспортні засоби з електричним 
приводом) (Електромобіль Alke atx або еквівалент)» (оголошен-
ня № UA-2016-11-02-000259-с), проведених Київським комуналь-
ним об’єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених на-
саджень міста «Київзеленбуд»;

2) товариства з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 37762987) визнано пору-
шенням, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 
1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 
вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосують-
ся спотворення результатів торгів на закупівлю — «ДК 016:2010 
код 29.10.5 — автомобілі спеціальної призначеності (ДК 021:2015 
— код 34144000-8 — мототранспортні засоби спеціальної при-
значеності) (Вакумно-підмітальна машина RCM Patrol або еквіва-
лент)» (оголошення № UA-2016-10-28-000674-b), проведених Ки-
ївським комунальним об’єднанням зеленого будівництва та екс-
плуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»;

3) товариства з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 37762987) і товариства з 
обмеженою відповідальністю фірма «СКАЛА» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 21265317) визнано порушенням, передба-
ченим пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 За-
кону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчи-
нення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотво-
рення результатів торгів на закупівлю — «ДК 021:2015 — код 
34140000-0 — Великовантажні мототранспортні засоби (Вакум-
но-підмітальна машина RCM Patrol або еквівалент)» (оголошен-
ня № UA-2017-07-06-000138-а), проведених Київським комуналь-
ним об’єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених на-
саджень міста «Київзеленбуд»;

4) товариство з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 37762987) і товариство з 
обмеженою відповідальністю фірма «СКАЛА» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 21265317) визнано порушенням, передбаче-
ним пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинен-
ня антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення 
результатів торгів на закупівлю — «ДК 021:2015 код 42990000-2 —  
Машини спеціального призначення різні (Бортовий вакуум-
ний пилосос PERUZZO TURBO 400, бортовий вакуумний пило-
сос AGRINOVA OLYSSE, самохідний вакуумний пилосос Agrinova 
Oswald OS10D2-SL або еквівалент)» (оголошення № UA-2017-07-
10-001128-b), проведених Київським комунальним об’єднанням 
зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста 
«Київзеленбуд».

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному 
веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.
gov.ua) в розділі «Головна» — «Рішення АМКУ».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини 
першої статті 56 Закону України «Про захист економічної конку-
ренції».

Повідомлення про підозру
Ільніцький Михайло Євгенович, 09.06.1986 року народження, стар-

ший слідчий слідчого відділу УСБУ в Житомирській області Брино-
ва О.В., повідомляє Вам про підозру у кримінальному провадженні № 
12014050500001449 від 01.08.2014 — в участі у період з 2014 року по 
даний час у терористичній організації «Донецька народна республіка» та 
в участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування 
— «11 Окремого мотострілецького полку «Восток» 1 Армійського Кор-
пусу Народної Міліції Донецької Народної Республіки» (в/ч 08818), який в 
подальшому перейменовано в «11 Окремий Єнакієвсько-Дунайський мо-
тострілецький полк «Восток» 1 Армійського Корпусу Управління Народ-
ної Міліції Донецької Народної Республіки» (в/ч 08818), тобто у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Ільніцький Михайло Євгенович, 09.06.1986 року наро-

дження, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Друж-
ківка, вул. Космонавтів, 28, кв. 97, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК Украї-
ни, Вам необхідно з’явитись до старшого слідчого слідчого відділу Управ-
ління Служби безпеки України в Житомирській області Бринової О.В., за 
адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, тел. (0412) 405-154, 
для участі у слідчих та процесуальних діях у кримінальному провадженні 
№ 12014050500001449 як підозрюваному у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 2583 та ч.2 ст. 260 КК України, о 12 год. 00 хв. 23.08.2021, о 12 
год. 00 хв. 24.08.2021, о 12 год. 00 хв. 25.08.2021 (для отримання письмо-
вого повідомлення про підозру, допиту та інших процесуальних дій). На-
гадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість яв-
ки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик, передбачені ст.ст. 
138, 139 КПК України. 

КС «СУПЕРМАРКЕТ ГРОШЕЙ»
(код ЄДРПОУ 41672177)

повідомляє своїх членів про проведення загальних зборів, які відбудуться  
19 вересня 2021 р. о 10 годині за адресою: м. Київ, вул. Ю. Іллєнка, 81А.

Реєстрація з 09.00 до 10.00.
Порядок денний

1. Внесення змін і доповнень  до Статуту кредитної спілки.
2. Обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії.
3. Прийняття рішення про збільшення пайового капіталу кредитної спілки шля-

хом збільшення розміру обов’язкового пайового внеску або внесення додаткових 
пайових внесків.

4. Затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комісію, кредитний 
комітет та правління.

5. Інші питання.

Повістка про виклик обвинуваченого
Полтавський апеляційний суд при здійсненні судового провадження викликає 

обвинуваченого Порохню Євгена Олексійовича, 03 липня 1994 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання якого є м. Полтава, вул. Зіньківська, 44) у 
кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42014170690000071 за ч. 
1 ст. 408, ч. 1 ст. 258-3 КК України, в судове засідання, призначене на 30 серпня 
2021 року о 13-00 год., яке відбудеться в приміщенні Полтавського апеляційного 
суду за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 18.

Явка до Полтавського апеляційного суду обвинуваченого Порохні Євгена 
Олексійовича, 03 липня 1994 року народження, є обов’язковою. У разі неявки 
Порохні Є.О. до суду, з моменту опублікування повістки про виклик, останній вва-
жається належним чином ознайомленим з її змістом, а кримінальне проваджен-
ня буде проведено без участі обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження. 

Суддя Н.М. Харлан

Повідомлення про прийняття відповідним органом управління  
фінансової установи рішення про подання заяви про виключення 
фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПА-

НІЯ «КРЕДО-АВЕРС», код за ЄДРПОУ 40487629 повідомляє:
Рішенням № 17-08/21 від 17.08.2021 року учасника Товариства 

з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО-
АВЕРС» (код за ЄДРПОУ  40487629) прийнято рішення про звернен-
ня Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМ-
ПАНІЯ «КРЕДО-АВЕРС» (код за ЄДРПОУ  40487629) до Національ-
ного банку України із заявою про виключення фінансової устано-
ви з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку із прийнят-
тям Національним банком України рішення про анулювання у То-
вариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«КРЕДО-АВЕРС» (код за ЄДРПОУ  40487629) ліцензії з надання по-
слуг факторингу за його самостійною заявою та у зв’язку із тим, що 
після такого анулювання ліцензії у Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО-АВЕРС» (код за ЄД-
РПОУ  40487629) відсутні чинні ліцензії на право надання фінансо-
вих послуг.  

Зіпсоване посвідчення громадянки, потерпілої від Чорнобиль-
ської катастрофи категорії 1 серії А № 050175 від 19.12.1996 р., ви-
дане Київською облдержадміністрацією на ім’я Грищенко Ніна Пан-
теліївна, та вкладка до нього № 139751 від 03.01.2002 р. 
вважати недійсними.

Втрачені суднові реєстраційні докумен-

ти на судно з бортовим реєстраційним но-

мером «ua 0395 КV», що належить Сідоро-

ву Михайлу Юрійовичу, 

вважати недійсними. 

Розшукуються спадкоємці 
СЕЛЯКОВОЇ НІНИ ДМИТРІВНИ, 

яка померла 17 березня 2021 року. Зверта-
тися до 17 вересня 2021 року за адресою: 
53300, Дніпропетровська область, місто По-
кров, вулиця Центральна, буд. 27, кв. 8, тел. 
0662139008, нотаріуса Бойко Л.П.

Посвідчення, яке було видане УАБ ДУС 
(Управління адміністративними будинками 
Державного управління справами) 16 верес-
ня 2019 р. № 373 на ім’я Буренок Андрій Ми-
колайович,

вважати втраченим.

Власники (співвласники) приміщень житлового будинку  
по вулиці Митрополита Андрея Шептицького, 24 у м.Києві  
зобов’язані бути присутніми при обговоренні та затвердженні проек-
ту реконструкції нежитлового приміщення (літ. А) без зміни функці-
онального призначення з влаштуванням окремих вхідних груп, бла-
гоустроєм прибудинкової території за адресою: вулиця Митрополита 
Андрея Шептицького, 24 у Дніпровському районі м. Києва 21 серп-
ня 2021 р. о 12 год. 00 хв. 

Нотаріус Задорожнюк В.К. запрошує усіх спадкоємців помер-

лого 27 березня 2021 року 

ДЯТЛОВА ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА,  

11 лютого 1975 року народження, 

звернутися до нотаріальної контори за адресою: 65014, м. Оде-

са, вул. Буніна, буд. 7, тел. (0482) 37-30-04, 067-480-29-43, елек-

тронна пошта – viza05uah@ukr.net, для оформлення спадщини.
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