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Заступник міністра аграрної політики та продовольства 
про 10 683 угоди купівлі-продажу земельних ділянок  
від започаткування ринку землі

Банки довіряють 
державі

«ВЕЛИКЕ БУДІВНИТЦВО». Договір консорціумного креди-
ту обсягом 376 мільйонів доларів США підписав Укравтодор і 
шість українських банків: Укрексімбанк, Ощадбанк, Укргазбанк,  
ТАСКОМБАНК, Банк Кредит Дніпро, ПУМБ. Кредит надається із 
забезпеченням у формі державних гарантій на п’ять років з відсо-
тковою ставкою 4,9% річних. Отримані у межах договору кошти 
буде спрямовано на будівництво й оновлення доріг за програмою 
«Велике будівництво», повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці  
Мінінфраструктури.

«Торік угода з Укрексімбанком була одним із трьох основних 
джерел фінансування масштабної програми. Цьогоріч на наше 
прохання команда Укрексімбанку відкрила Укравтодору нові фі-
нансові можливості механізму консорціумного кредиту. Його осно-
вна перевага: держава швидко може отримати необхідний обсяг 
коштів, а банк — реальні можливості для інвестицій. У найближчій 
перспективі ми розглядаємо варіанти подібного фінансування не 
лише для дорожньої та мостової інфраструктури, а й аеропортів, 
залізниці, морської та річкової інфраструктури тощо», — зазначає 
міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

ТАРАС ДЗЬОБА:

ЦИФРА ДНЯ

258 
українців, зокрема 67 військових і 

резервістів, зникло безвісти за період 
окупації Росією частини Донбасу.  

В окупованому нею Криму їх 44 

«Щодня реєструють 
у середньому по 200 угод. 

Середній розмір земельної 
ділянки — близько двох 
гектарів, що відповідає 

середньому розміру 
земельного паю».

Екватор Паралімпіади-2020: 
збірна України серед лідерів

ВАША ПІДТРИМКА — НАША ПЕРЕМОГА! 
За першу половину змагальних днів 
у Токіо наша команда виборола вже 
пів сотні медалей, кожна з яких 
особлива

4  19 
Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  И  

«Урядовий кур’єр» аналізує 
виконання заходів з реалізації 
Стратегії зрошення  
та дренажу, затвердженої 
урядом торік восени 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС

Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України  
від 30 липня 2021 року «Про 
заходи з нейтралізації загроз  
в енергетичній сфері»

ЦИТАТА ДНЯ
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То все-таки 20 чи 14%?
ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА. Повернення попереднього розміру ПДВ на деякі види 
сільськогосподарської сировини набуло чинності, але викликає певні зауваження

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

Як ми вже писали, спроба 
знизити ПДВ на деякі ви-

ди аграрної сировини, зокрема 
на живу худобу, молоко-сирови-
ну тощо не мали наслідком пози-

тивного результату («УК» від 24 
червня). У результаті на прохан-
ня певної частини аграрних асо-
ціацій з 1 серпня відновлено став-
ку податку на додану вартість 
(ПДВ) у розмірі 20%. І це окремі 
представники галузевого бізнесу 
подали як свою велику перемогу. 

При цьому не було взято до уваги 
пропозицію решти представників 
аграрної галузі і самого Міністер-
ства аграрної політики про необхід-
ність наскрізного скорочення став-
ки ПДВ до 14% у всьому ланцюжку 
харчової продукції. На цьому наго-
лосили недавно міністр аграрної по-

літики Роман Лещенко та його пер-
ший заступник Тарас Висоцький.  
Таку саму думку обстоює й Асоці-
ація виробників молока (АВМ). Там 
наголошують: це знизило б подат-
кове навантаження на бізнес і під-
вищило б  доступність для рядо-
вих споживачів харчових продук-

тів, найперше молочних. Але за од-
нієї умови: таке зниження має від-
бутися не в одній ланці виробничо-
го ланцюга, як уже було зроблено з 
цілковитим неуспіхом, а по всьому 
ланцюгу, від кормів для ко-
рови й аж до молочного про-
дукту на крамничній полиці. 
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Роман Полянський здобув «золото» в академічному веслуванні,  
а Марина Литовченко –– у настільному тенісі
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Оголошення про проведення конкурсу на будівництво житла 

Організатор конкурсу — Служба безпеки України
Поштова адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 33.
Предмет конкурсу: будівництво житла на земельних ділянках по 

вул. Причальна, 5а у Дарницькому районі м. Києва.
1. Характеристика конкурсної пропозиції. 
Земельні ділянки, на яких планується будівництво житла, загаль-

ною площею 4,0917 га, по вул. Причальна, 5а у Дарницькому ра-
йоні м. Києва, а саме: земельна ділянка з кадастровим номером 
8000000000:90:144:0004 площею 1,9897 га; земельна ділянка з ка-
дастровим номером 8000000000:90:144:0024, площею 1,8853 га;  
земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:144:0030 
площею 0,2167 га, за виключенням плями забудови, яка стано-
вить 521,09 кв. м. відповідно до експертного звіту від 23.03.2018  
№ 00-2172-17/ЦБ.

Земельні ділянки, на яких планується будівництво на праві по-
стійного користування належать організатору конкурсу та відповід-
но до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 
р. № 882-р відносяться до земель оборони.

Вимоги щодо будівництва: Містобудівні умови та обмеження від 
08.02.2017 р., та відповідно ДБН В.2.2-15:2019,  ДБН Б.2.2-12:2019.

Обмежень і обтяжень прав на земельну ділянку, що виділяєть-
ся під будівництво по вул. Причальна, 5а у Дарницькому районі  
м. Києва, немає.

Кількість квартир, які отримує організатор конкурсу — на за-
гальну площу – не менше 10188,4 кв.м. у тому числі: 

- орієнтовно 60% — 3-кімнатних, кожна з яких: загальною пло-
щею не менше 65,5 м.кв. без урахування площі літніх приміщень, з 
них не менше 45 м.кв. житлової площі;

- орієнтовно 30% — 2-кімнатних, кожна з яких: загальною пло-
щею не менше 52,5 м.кв. без урахування площі літніх приміщень, з 
них не менше 36 м.кв. житлової площі;

- орієнтовно 10% — однокімнатних, кожна з яких: загальною 
площею не менше 40,5 м.кв. без урахування площі літніх примі-
щень, з них не менше 18 м.кв. житлової площі.

Кількість квартир, які отримує організатор конкурсу площею не 
менше 7 188,4 кв.м., повинні бути збудовані на об’єкті будівництва 
по вул. Причальна, 5а у Дарницькому районі м. Києва.

Переможець конкурсу передає організатору конкурсу (в якос-
ті авансу) протягом шести місяців з дати укладання договору про 
будівництво житла, не менше 3000,0 м.кв. житла (квартирами) у 
м. Києві, що відповідає за технічними та вартісними показниками 
квартирам, що планується до введення в експлуатацію на об’єкті 
будівництва по вул. Причальна, 5а у Дарницькому районі м. Киє-
ва, а саме:

- орієнтовно 60% — 3-кімнатних, кожна з яких: загальною пло-
щею не менше 65,5 м.кв. без урахування площі літніх приміщень, з 
них не менше 45 м.кв. житлової площі;

- орієнтовно 30% — 2-кімнатних, кожна з яких: загальною пло-
щею не менше 52,5 м.кв. без урахування площі літніх приміщень, з 
них не менше 36 м.кв. житлової площі;

- орієнтовно 10% — однокімнатних, кожна з яких: загальною 
площею не менше 40,5 м.кв. без урахування площі літніх примі-
щень, з них не менше 18 м.кв. житлової площі.

Орієнтовний відсоток площі квартир за кожним видом (3-кімнат-
ні, 2-кімнатні, однокімнатні), які отримує організатор конкурсу, у 
тому числі на умовах авансу, може змінюватися не більше, ніж на 
2%, за умовою, якщо загальна кількість отриманих організатором 
конкурсу квартир за площею буде не менше, ніж 10188,4 кв.м. 

Підлягають компенсації витрати у розмірі 115000,00 грн., поне-
сені організатором конкурсу на оформлення земельних ділянок, 
оплату послуг на проведення експертної грошової оцінки земель-
них ділянок та незалежної оцінки об’єктів нерухомості (будівель, 
споруд), що знаходяться по вул. Причальна, 5а у Дарницькому ра-
йоні м. Києва.

2. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу.
Підтвердження правосуб’єктності учасника конкурсу (учасником 

надаються документи, що підтверджують державну реєстрацію 
юридичної особи, зокрема як платника податків, копії установчих 
документів, документів, що посвідчують особу представника юри-
дичної особи та її повноваження).

Підтвердження фінансової спроможності у розмірі не менше, як 
2 млрд.грн. (наявність власних чи позичкових коштів, або догово-
рів щодо готовності фінансувати будівництво у повному обсязі з 
фінансовимиустановами, активи яких згідно із фінансовою звіт-
ністю на кінець 2020 р. перевищують вказану суму, та які мають 
досвід реалізації аналогічних проектів. Учасником надаються копії 
підтверджуючих документів, в тому числі ліцензії фінансових уста-
нов, копії документів фінансової звітності за минулий рік та остан-
ній квартал).

Підтвердження отримання доходу від реалізації об’єктів житло-
вої нерухомості, збудованих учасником: за 2020 рік — не менше 30 
млн.грн., за 1-й квартал 2021 рік — не менше 15 млн. грн.

Підтвердження відсутності невиконаних фінансових та господар-
ських зобов’язань (надається довідка учасника про відсутність про-
строченої кредиторської заборгованості та заборгованості зі сплати 
податків, зборів та митних платежів, довідка з податкової служби 
про відсутність заборгованості перед бюджетом, довідка про від-

сутність заборгованості із заробітної плати, довідка щодо відсут-
ності розпочатої процедури банкрутства).

Досвід роботи у будівельній галузі (здійснення функцій за-
мовника будівництва та/або підрядної організації) не менше 3 
років. Наявність у м. Київ не менше як двох виконаних проектів 
щодо будівництва комплексів об’єктів будівництва житла про-
тягом двох років до дати проведення конкурсу, або будівництво 
яких триває на дату проведення конкурсу (надаються копії дію-
чих дозволів на будівельні роботи); у т.ч., наявність у складі цих 
проектів, прийнятих в експлуатацію об’єктів із класом наслідків 
ССЗ (надання сертифікатів та/або актів готовності об’єктів, де-
кларацій тощо).

Наявність матеріально-технічної бази (власна або орендована 
техніка, чи договір з ліцензованою підрядною організацією, яка під-
твердила готовність виступити підрядником/генпідрядником щодо 
будівництва у повному обсязі і має досвід реалізації аналогічних 
проектів).

Досвід участі у реалізації проектів будівництва житла у взаємодії 
з бюджетними установами, організаціями чи державними підпри-
ємствами, що передбачали спорудження об’єктів будівництва, що 
за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів зі зна-
чними (ССЗ) наслідками.

Наявність уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) 
з питань запобігання і виявлення корупції та затвердженої ан-
тикорупційної програми на 2020-2023 роки. Відсутність не по-
гашеної чи не знятої у встановленому порядку судимості у ке-
рівника підприємства (надається довідка уповноваженого під-
розділу МВС).

Наявність працівників відповідної кваліфікації у сфері будівництва 
та архітектури, або договору з ліцензованою підрядною організаці-
єю, яка підтвердила готовність виступити генпідрядником/підрядни-
ком щодо будівництва у повному обсязі, а також має досвід з реалі-
зації аналогічних проектів (надаються відповідні документи щодо ор-
ганізаційно-кадрової структури та/або копії договорів).

 Учасник конкурсу надає організатору конкурсу банківську гаран-
тію на суму 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок, що-
до забезпечення передання організатору конкурсу (в якості аван-
су) протягом шести місяців з дати укладання договору про будів-
ництво житла, не менше 3000 м.кв. житла (квартирами) у м. Киє-
ві, що відповідає за технічними та вартісними показниками кварти-
рам, що плануються до введення в експлуатацію на об’єкті будівни-
цтва по вул. Причальна, 5а у Дарницькому районі м. Києва, а саме:

- орієнтовно 60% — 3-кімнатних квартир, кожна з яких: загаль-
ною площею не менше 65,5 м.кв. без урахування площі літніх при-
міщень, з них не менше 45 м.кв. житлової площі;

- орієнтовно 30% — 2-кімнатних квартир, кожна з яких: загаль-
ною площею не менше 52,5 м.кв. без урахування площі літніх при-
міщень, з них не менше 36 м.кв. житлової площі;

- орієнтовно 10% — однокімнатних квартир, кожна з яких: за-
гальною площею не менше 40,5 м.кв. без урахування площі літніх 
приміщень, з них не менше 18 м.кв. житлової площі.

 Строк дії банківської гарантії – 9 (дев’ять) місяців з дати укладан-
ня договору про будівництво житла.

 Підстава припинення банківської гарантії – передання учасни-
ком конкурсу на користь організатора конкурсу не менше 3000 
м.кв. житла (квартирами) у м. Києві (підписання Акта приймання-
передачі квартир).

Конкурсна комісія має право усунути учасника конкурсу від учас-
ті в конкурсі на будь-якому етапі його проведення, у тому числі до 
укладання договору про будівництво житла, у таких випадках:

- не надання документів, долучених до заяви на участь в конкур-
сі, чи за наявності в наданих документах недостовірних відомос-
тейпро учасника конкурсу в поданій ним конкурсній пропозиції що-
до робіт, для виконання яких учасник бере участь у конкурсі;

- невідповідність вимогам та умовам, установленим організато-
ром конкурсу.

3. Вимоги до будівництва житла.
Житло (квартири) повинні відповідати встановленим санітар-

ним, технічним вимогам та відповідати нормам забезпечення жит-
лом відповідно до норм ДБН для соціального житла.

У квартирах повинно бути виконано:
- опорядження та покривання стін, перегородок та стель житло-

вих приміщень, коридорів у квартирах, кухонь, ванних кімнат та ту-
алетів, інших підсобних приміщень, а також вбудовано-прибудо-
ваних приміщень клейовими та іншими видами фарб, шпалерами, 
декоративними плитами, панелями, іншими оздоблювальними ма-
теріалами та виробами;

- покривання підлоги житлових кімнат, коридорів, кухонь, ван-
них кімнат, туалетів та інших підсобних приміщень, а також вбу-
довано-прибудованих приміщень паркетом, лінолеумом, облицю-
вальною плиткою, іншими оздоблювальними матеріалами та ви-
робами;

- установлення внутрішніх дверних полотен з коробками, еле-
ментами вбудованих шаф та антресолей у приміщення квартир та 
вбудовано-прибудованих приміщень;

- установлення сантехнічного обладнання та приладів (мийка, 
умивальник, унітаз, ванна) сантехнічної арматури (водозабірні кра-

ни, змішувачі), а також засобів обліку води в квартирах та вбудова-
но-прибудованих приміщеннях;

- встановлення електро-та/або газових плит (чотирикомфорочна 
з вбудованою духовою шафою), світильників, радіо, телевізійних 
та телефонних розеток за умови забезпечення нормативних вимог 
з електробезпеки, пожежної безпеки та техніки безпеки у будівни-
цтві;

- влаштування внутрішніх систем електро та газопостачання 
квартир та вбудовано-прибудованих приміщень;

- здійснення оздоблювальних робіт балконів та лоджій.
Житло (квартири) має бути підключено до відповідних інженер-

них мереж і забезпечено електроенергією (газопостачанням), опа-
ленням, холодним та гарячим водопостачанням, каналізацією.

Розрахунок об’єктів соціальної інфраструктури здійснюється 
відповідно до чинного законодавства та державних будівельних 
норм; прогнозний строк закінчення будівництва та здачі в експлуа-
тацію житла – до 60 місяців з дати отримання дозволу на виконан-
ня будівельних робіт. Розробка та затвердження містобудівної до-
кументації покладається на переможця конкурсу.

Усі витрати пов’язані зі зміною цільового призначення частини 
земельної ділянки, отримання технічних умов, отримання містобу-
дівних обмежень, дозвільних документів тощо, здійснюються за 
рахунок переможця конкурсу.

Критеріями визначення переможця конкурсу є максимальна 
кількість житла (кількість квартир, загальна площа житла), що мо-
же отримати організатор конкурсу, прогнозні строки закінчення 
його будівництва та здачі в експлуатацію та забезпечення банків-
ською гарантією виконання учасником конкурсу зобов’язань щодо 
передання організатору конкурсу (в якості авансу) протягом шести 
місяців з дати укладання договору про будівництво житла, не мен-
ше 3000 м.кв. житла (квартирами) у м. Києві.

4. Вимоги до конкурсної документації.
Конкурсна документація повинна бути викладена українською 

мовою. 
Конкурсна документація та конкурсна пропозиція оформлюєть-

ся та подається відповідно до Порядку організації будівництва жит-
ла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділян-
ках, що належать до земель оборони, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 715 (зі змінами та до-
повненнями). Для участі у конкурсі юридичні особи та фізичні осо-
би–підприємці подають конкурсній комісії таку конкурсну доку-
ментацію: заяву на участь у конкурсі із зазначенням найменуван-
ня юридичної особи, прізвища та ініціалів її керівника, форми влас-
ності (для фізичної особи–підприємця–прізвище та ініціали), рекві-
зитів (адреси, номера телефону, телефаксу) документи що підтвер-
джують сплату реєстраційного внеску; документ, що підтверджує 
реєстрацію юридичної особи в країні її місцезнаходження, зокре-
ма витяг з торговельного, банківського або судового реєстру (для 
іноземних юридичних осіб); завірені копії установчих документів 
для юридичних осіб; копію паспорта фізичної особи–підприємця 
та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім 
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляють-
ся від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та повідомили про це відповідний орган державної подат-
кової служби і мають відмітку в паспорті); копії документів фінан-
сової звітності за минулий рік та останній квартал (для юридичних 
осіб та фізичних осіб–підприємців); документ, що посвідчує осо-
бу представника юридичної особи та її повноваження; довідку що-
до відсутності розпочатої процедури банкрутства стосовно юридич-
них осіб та фізичних осіб–підприємців (для нерезидентів — довідку 
уповноважених органів у країні їх місцезнаходження).

Конкурсна документація подається у конвертах з надписом 
«На конкурс», має бути підписана особою, яка підписала заяву на 
участь у конкурсі.

Усі сторінки конкурсної пропозиції повинні бути прошиті, прону-
меровані та містити підпис керівника юридичної особи або фізич-
ної особи підприємця чи уповноваженої особи (представника), за-
вірені печаткою (фізичної особи підприємця) за наявності. 

На зворотній стороні останнього аркушу має бути запис про кіль-
кість прошнурованих аркушів, засвідчений підписом та скріплений 
печаткою. 

5. Робота конкурсної комісії.
Дата та місце проведення конкурсу — 11.00 год. 28.09.2021,  

м. Київ, вул. Ірининська, 6.
Розмір реєстраційного внеску 1700 грн. Кошти перераховують-

ся на р/рUA6082017203551990030000 в Державній казначейській 
службі України, ЄДРПОУ 00034074, отримувач СБ України. Реєстра-
ційний внесок учасника конкурсу не повертається.

Строк прийняття конкурсної документації з 9.30 год. до 17.00 год. 
з 01.09.2021 року протягом 21 календарного дня.

Адреса, номер телефону і режим роботи конкурсної комісії — 
02000, м. Київ, вул. Золотоворітська, 5, тел. 044 256-94-36, пн.- пт. 
з 09.00 до 18.00. 

Відповідальна особа: Денисенко Ольга Ігорівна, тел. 067-773-82-00.
Відомості щодо строку оскарження результатів конкурсу — 

п’ятиденний строк з моменту отримання інформації про результа-
ти конкурсу. 

Розшукуються спадкоємці за законом 
БАГЛИКОВОЇ ОЛЕНИ КУЗЬМІВНИ, 
20 грудня 1936 року народження, 

померлої 12 лютого 2021 року, проживала: м. Харків, вул. Болбочана Пе-
тра, буд. 69, кв. 8.

Спадкоємцям звертатися до нотаріуса Мороз Г.І., м. Харків, вул. Полтав-
ський Шлях, буд. 130/132, протягом місяця з дня публікації цього оголо-
шення. Тел. +380573724859.

Розшукуються спадкоємці 
СОБКОВА МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА, 

23.03.1937 р.н., 
померлого 08.12.2018 р. Можливим 
спадкоємцям звертатися до відокремле-
ного підрозділу П’ятої Харківської міської 
державної нотаріальної контори за адре-
сою: 61024, м. Харків, вул. Ярослава Му-
дрого, 26.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідо-
мляє, що вважаються втраченими 
наступні бланки: 
ОСЦПВВНТЗ серія AP: 7585685; Зе-
лена Картка «Вся система, Азербай-
джан»: 13329398; Зелена Картка «Бі-
лорусь, Молдова, Росія, Азербай-
джан»: 12987461; 13340068. 

Повідомлення спадкоємців про відкриття  
спадщини

18.08.2021 року приватним нотаріусом Сєвє-
родонецького районного нотаріального округу 
Луганської обл. Глаговською О.В. була заведена 
спадкова справа після смерті 

ГРАНКОВСЬКОГО ГЕОРГІЯ ПАВЛОВИЧА,  
15 квітня 1938 р.н., 

який помер 04.12.2019р., місце народження: Україна, 
Кіровоградська обл., Голованівський район, с. Клі-
нове. Для встановлення кола спадкоємців, які бажа-
ють прийняти спадщину в тому числі, які були заре-
єстровані з померлим на день його смерті, та пред-
ставників малолітніх, недієздатних спадкоємців, а та-
кож спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців про-
шу з’явитися до Глаговської О.В, за адресою: Луган-
ська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, 
інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадко-
ємцям, які прийняли спадщину, подавши заяву нота-
ріусу.

ДОКУМЕНТИ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 серпня 2021 р. № 978-р 
Київ

Про схвалення проекту листа 
Уряду України до Організації економічного 

співробітництва та розвитку  
стосовно впровадження стандарту щодо 

автоматичного обміну інформацією про фінансові 
рахунки в податкових цілях

Схвалити проект листа Уряду України до Організації економічного співробітництва та розвитку 
стосовно впровадження стандарту щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові рахун-
ки в податкових цілях.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +9 +14 +19 +24 Черкаська +9 +14 +20 +25
Житомирська +7 +12 +17 +22 Кіровоградська +9 +14 +21 +26
Чернігівська +9 +14 +19 +24 Полтавська +10 +15 +21 +26
Сумська +10 +15 +20 +25 Дніпропетровська +11 +16 +23 +28
Закарпатська +8 +13 +14 +19 Одеська +11 +16 +24 +29
Рівненська +7 +12 +15 +20 Миколаївська +12 +17 +23 +28
Львівська +7 +12 +14 +19 Херсонська +13 +18 +24 +29
Івано-Франківська +7 +12 +16 +21 Запорізька +12 +17 +24 +29
Волинська +7 +12 +15 +20 Харківська +12 +17 +23 +28
Хмельницька +7 +12 +17 +22 Донецька +13 +18 +24 +29
Чернівецька +7 +12 +16 +21 Луганська +12 +17 +24 +29
Тернопільська +7 +12 +16 +21 Крим +14 +19 +24 +29
Вінницька +8 +13 +19 +24 Київ +12 +14 +21 +23

Укргiдрометцентр

Я, Барабаш Григорій Григорович, втратив документи на право 
власності на майно за адресою: вул. Туманяна  Ованеса, буд. 3, кв. 
368. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 7547480000. 

Втрачені документи, а саме: 
- Договір купівлі-продажу, серія та номер: 219, від 20.03.2013 р.;
- Витяг з державного реєстру прав на нерухоме  майно про реє-

страцію права власності № 1426924 від 20.03.2013 р.;
- Технічний паспорт № 135829, від 11.06.2012 р. 
вважати недійсними. 

Повістка про виклик підозрюваного Болтушкіна О.М.
Підозрюваний Болтушкін Олександр Михайлович, 12.05.1982 р.н., 

останнє відоме місце проживання: м. Харків, вул. Бажана, б. 6, кв. 
83, на підставі ст.133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
03.09.2021 об 11 год. 00 хв. та 06.09.2021 об 11 год. 00 хв., до Другого 
слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управ-
ління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, за 
адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, буд.7 для допиту та прове-
дення інших процесуальних дій у статусі підозрюваного у криміналь-
ному провадженні № 62021170020000152 від 14.05.2021. Поважні 
причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 138, 139 
КПК України, у тому числі: можливість застосування приводу та здій-
снення спеціального досудового розслідування. 

Старший слідчий другого слідчого відділу
(з дислокацією у м. Харкові)
Територіального управління 
Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Полтаві                 Катерина АЛЕХІНА

Повістка про виклик підозрюваного Абієва А.Р.
На підставі ст. 133, 135 КПК України викликається підозрюваний 

Абієв Аметхан Рефатович, 05.06.1993 р.н., останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, Красногвардійський р-н., с. Амурське, вул. 
Дружби, 46/1, 06.09.2021, 07.09.2021, 08.09.2021 з 09 год. 00 хв 
по 18 год. 00 хв до слідчого першого слідчого відділу (з дислока-
цією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Кривенка Ігоря Ле-
онідовича, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 37, каб. 
№ 12 н.м.т.: 0952211873, для участі у допиті у якості підозрювано-
го, проведенні інших слідчих (процесуальних) дій у кримінально-
му провадженні № 42014170690000082 від 10.11.2014 за ч. 1 ст. 
408 КК України. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в 
ст.ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосуван-
ня приводу та здійснення спеціального досудового розслідування.

Свідоцтво про право власності 
для прогулянкових суден, видане 
Державним судновим реєстром 
України, бланк № РВ14, суднов-
ласник судна «НАТ» Степанен-
ко Володимир Петрович, модель 
судна «Crownline250CR», 

вважати недійсним.

Я, Бірюкова Ганна Юріївна, по-
відомляю, що з 29.07.2021 року 
включно я нікому не давала зго-
ди робити електронну копію мо-
го паспорта та вчиняти дії з ви-
користанням паспорта, пов’язані 
з моєю власністю і отриманням 
грошових коштів від мого імені.  

Загублено документ — розпо-
рядження від 19.07.2013 р., вида-
не Київською державною адміні-
страцією, № 1201 «Про реєстра-
цію Статуту релігійної громади 
Церкви Назарянина «Благодать 
та віра» в Оболонському районі 
м. Києва, 

вважати недійсними.

Розшукуються спадкоємці 
ФЕДОРЦОВОЇ НІНИ ТИХОНІВНИ,

яка померла 28 січня 2021 року. 
Звертатися до 15 вересня 2021 
року за адресою: 53300, Дніпро-
петровська область, місто По-
кров, вулиця Центральна, буд. 27, 
кв. 8, тел. 0662139008, нотаріус 
Бойко Л.П.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Полішко Андрій Григорович, 30.03.1973 

року народження, зареєстрований за адре-
сою: с. Травневе, Олександрійського райо-
ну Кіровоградської області  відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 КПК України,  Вам необхід-
но з’явитися «02» вересня 2021 року о «14:00» 
год. до ВП №6 Кам’янського РУП ГУНП в Дні-
пропетровській області (вул. Центральна, 7,  
смт Кринички, Кам’янського району, Дніпро-
петровської області) для забезпечення участі у 
слідчих діях, а саме: повідомлення про підозру 
та допиту в якості підозрюваного, ознайом-
лення із матеріалами провадження у кримі-
нальному провадженні №12017040680001504 
за п. 6, 12, ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 185, 
ч. 1 ст. 357, ч. 3, ч. 4 ст. 358  КК України, в якос-
ті підозрюваного 

Наслідки та поважні причини неприбуття 
особи на виклик визначені ст.ст. 138-139 КПК 
України.

Повідомлення спадкоємців про відкриття 
спадщини

19.08.2021 року приватним нотаріусом Сє-
вєродонецького районного нотаріального 
округу Луганської обл. Глаговською О.В. була 
заведена спадкова справа після смерті 

СТРИЖАК ВАЛЕНТИНИ СТЕПАНІВНИ,  
26 квітня 1939 р.н.,

яка померла 15.04.2021р., місце народжен-
ня: Росія, Краснодарський край, станиця Гри-
венська. Для встановлення кола спадкоєм-
ців, які бажають прийняти спадщину в то-
му числі,які були зареєстровані з померлою 
на день її смерті, та представників малоліт-
ніх, недієздатних спадкоємців, а також спад-
коємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу 
з’явитися до Глаговської О.В., за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менде-
лєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА 
ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спад-
щину подавши заяву нотаріусу.

Повідомлення спадкоємців про відкриття  
спадщини

18.08.2021 року приватним нотаріусом Сєвє-
родонецького районного нотаріального округу 
Луганської обл. Глаговською О.В. була заведе-
на спадкова справа після смерті 

СТЕПАНОВА ІВАНА ІВАНОВИЧА,  
13 квітня 1955 р.н., 

який помер 08.03.2021 р., місце народження: Лу-
ганська обл., м. Луганськ. Для встановлення ко-
ла спадкоємців,які бажають прийняти спадщину в 
тому числі,які були зареєстровані з померлим на 
день його смерті, та представників малолітніх, не-
дієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за 
заповітом,всіх спадкоємців прошу з’явитися до 
Глаговської О.В, за адресою: Луганська обл., м. Сє-
вєродонецьк, вул.Менделєєва,31/1, інакше спад-
щина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які 
прийняли спадщину, подавши заяву нотаріусу.

Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвиборчої агітації на каналі ра-
діомовлення «МЕЛОДІЯ FM» (Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія 
«Радіо Кохання») без урахування податків складає

Місто Канал радіомовлення  
або частота, МГц

Вартість однієї секунди ефірного часу, грн., 
без ПДВ

Харків 107,9 2,00
Черкаси 104,5 1,00
Херсон 90,4 1,00

Знижки не надаватимуться.

Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвиборчої агітації на каналі раді-
омовлення «KISS FM» (Українська корпорація «Телебачення і радіомовлення «ЮТАР») без ура-
хування податків складає

Місто Канал радіомовлення  
або частота, МГц

Вартість однієї секунди ефірного часу, грн., 
без ПДВ

Харків 102,4 2,00
Херсон 101,2 1,00
Черкаси 105,0 1,00

Знижки не надаватимуться.

Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвиборчої агітації на каналі 
радіомовлення «RADIO ROKS» (Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіоком-
панія «Класик радіо») без урахування податків складає

Місто Канал радіомовлення або частота, МГц Вартість, грн. за сек., без ПДВ
Харків 89,3 0,70

Знижки не надаватимуться.

Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвиборчої агітації на каналі радіо-

мовлення «НАШЕ РАДІО» (ПРАТ «Наше радіо») складає без урахування податків: 

Місто Канал радіомовлення  
або частота, МГц Вартість, грн. за сек. без ПДВ

Харків 104,5 2,00
Херсон 106,2 1,00
Черкаси 102,9 1,00

Знижки не надаватимуться.

Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвиборчої агітації на каналі ра-
діомовлення «ХІТ ФМ» (Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Ме-
діа Маркет») без урахування податків складає:

Місто Канал радіомовлення  
або частота, МГц Вартість, грн. за сек. без ПДВ

Харків 102,0 3,00
Херсон 102,5 1,00
Черкаси 104,1 1,00

Знижки не надаватимуться.

Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвиборчої агітації на каналі 
радіомовлення «РУССКОЕ РАДИО» — УКРАЇНА» (Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Телерадіоорганізація «Русское радио» — Україна») без урахування податків складає: 

Місто Канал радіомовлення або частота, МГц Вартість однієї секунди ефірного 
часу, грн., без ПДВ

Харків 88,0 3,00
Херсон 104,8 1,00
Черкаси 103,7 1,00

Знижки не надаватимуться.

Третя харківська міська державна нота-
ріальна контора просить з’явитися до держ-
контори (м. Харків, пр. Московський, № 85, 
тел. 732-57-41) Омелечкіна Сергія Микола-
йовича, 15.08.1970 року народження, з питан-
ня оформлення спадщини піcля померлого  
10 грудня 2020 року 

ОМЕЛЕЧКІНА МИКОЛИ ІВАНОВИЧА. 
У разі неявки спадкоємця до держноткон-

тори протягом місяця з дня публікації, спад-
щину буде оформлено на ім’я іншого спадко-
ємця.

Повістка про виклик до суду
Ірпінський міський суд Київської облас-

ті викликає потерпілих Нікітіна Павла Васи-
льовича, Сидорова Максима Анатолійови-
ча для прийняття участі в судовому засідан-
ні по обвинуваченню Писарчука Костянтина 
Вікторовича у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 4 ст. 187 КК України, яке відбудеться 
10.09.2021 року о 12-00 год. в приміщенні 
Ірпінського міського суду Київської облас-
ті за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7.

Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвиборчої агітації на каналі ра-
діомовлення «ЛЕГКЕ ТА СПОКІЙНЕ РАДІО RELAX» (Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ТРК Онікс») без урахування податків складає

Місто Канал радіомовлення або частота, МГц Вартість однієї секунди ефірного часу, грн., 
без ПДВ

Черкаси 91,0 0,37
Знижки не надаватимуться.

Виклик до суду
Старобільський районний суд Луганської об-

ласті викликає Балицького Євгена Володимиро-
вича, який мешкає: Луганська область, м. Антра-
цит, вул. Комунальна, 2, як обвинуваченого у кри-
мінальному провадженні №686/14190/20 за обви-
нуваченням Балицького Євгена Володимировича у 
скоєнні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судо-
ве засідання, що відбудеться 06 вересня 2021 року 
о 10-00 годині у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

Наслідки неприбуття обвинуваченого у під-
готовче судове засідання передбачені ст.ст.139, 
323 КПК України. 

Суддя  І.В. Кудрявцев 

Приватний нотаріус Криворізького районного нотаріального округу Лосінець Сергій Миколайо-
вич повідомляє про заведення спадкової справи № 50/2021 відносно майна померлого 15 квітня 
2021 року

СЕМЕХІНА ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА, 25 січня 1928 року народження, 
що проживав та був зареєстрований на дату смерті за адресою: Дніпропетровська область, місто 

Кривий Ріг, вулиця Козацької слави, будинок 4, квартира 4.
Згідно ч. 1 ст. 1270 Цивільного кодексу України, заяви спадкоємців про прийняття спадщини по-

винні бути подані нотаріусу у строк шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Кремінський районний суд Луганської облас-
ті, що розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає На-
заренко Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івано-
вича як обвинувачених в судове засідання в кримі-
нальному провадженні справа № 414/1899/15-к, про-
вадження №1-кп/414/6/2021 стосовно Назарен-
ко Юлії Іванівни та Рябініна Валентина Іванови-
ча, обвинувачених за ч.2 ст. 110 КК України, що 
відбудеться 07 вересня 2021 року о 10 годині 00 
хвилин. 

Згідно з ухвалою від 12.11 2015 року здійсню-
ється спеціальне судове провадження в справі. 

Суддя Є.М. Акулов
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