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Голова правління НАК «Нафтогаз України» про питання 
національної безпеки України, на яку зазіхає газогін  
з РФ до ФРН

Сезон цукроваріння 
розпочато

ПЕРСПЕКТИВИ АПК. Цукровий завод ТОВ «Панда» (Сели-
щанський цукровий завод на Черкащині) першим почав пере-
робляти цукрові буряки нового врожаю. Загалом у Національній 
асоціації цукровиків України «Укрцукор» цьогоріч запланували 
роботу 33 цукрових заводів. 

На 2021/2022 маркетинговий рік в Україні передбачають ви-
робництво цукру на рівні 1,4 мільйона тонн, що на 30% більше, 
ніж торік у той самий період. З урахуванням чималих перехід-
них залишків (422 тисячі тонн) на початок минулого МР загаль-
на пропозиція цукру становитиме 1,74 мільйона тонн. Цього бу-
де цілком достатньо для задоволення внутрішнього попиту, об-
сяг якого Міністерство економіки оцінює в межах 1,25 мільйо-
на тонн.

Цукрова галузь має змогу виробляти до 2 мільйонів тонн бу-
рякового цукру на рік, що повністю забезпечує внутрішні потре-
би країни (1,1—1,2 мільйона тонн). 2020/2021 маркетингового 
року через несприятливі погодні умови в Україні виробили 1,1 
мільйона тонн, що на 25% менше, ніж 2019/2020 МР.

ЮРІЙ ВІТРЕНКО: 

ЦИФРА ДНЯ

44,3 млрд грн
спрямував Пенсійний фонд у серпні  

на виплати пенсіонерам. Суми 
серпневих виплат стали рекордними  

з початку 2021 року 

«Навіть попри те що 
«Північний потік-2»  

на 99% завершено, ми досі 
вважаємо, що його можна й 

потрібно зупинити».

Суспільство має запит  
на працівників із 
практичними навичками

СУЧАСНІ ВИМОГИ. Нині і влада, і бізнес,  
і навчальні заклади дедалі частіше 

застосовують механізм дуальної освіти 
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Розбудову мережі індустріальних 
парків визначено одним  з 
пріоритетних напрямів регіонального 
розвитку України. «Урядовий кур’єр» 
аналізує, що потрібно зробити 

ЕКОНОМІКА

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку 
формування та перевірки е-паспорта 
і е-паспорта для виїзду за кордон,  
їх електронних копій»

ЦИТАТА ДНЯ
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Україна отримає нову партію «Джавелінів»  
та інвестиції в атомну енергетику
ВІЗИТ ПРЕЗИДЕНТА У США. Київ і Вашингтон підписали угоди в оборонній та енергетичній галузях

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Президент Володимир Зелен-
ський у супроводі урядової де-

легації перебував із дводенним робо-

чим візитом у США. Головні теми зу-
стрічей — партнерство в галузі обо-
рони, заходи, спрямовані на подолан-
ня негативних наслідків введення в 
експлуатації газогону «Північний по-
тік-2» та перебіг реформ в Україні. 

Перший день візиту, за словами Во-
лодимира Зеленського, пройшов над-
звичайно результативно. «Я вважаю, 
що підготували предметний візит. 
Складний з точки зору кількості зу-
стрічей. Але найголовніше — щоб бу-

ла не кількість, а якість», — сказав 
глава держави в коментарі представ-
никам ЗМІ у Вашингтоні, повідомляє 
пресслужба ОПУ. Однією з найваж-
ливіших зустрічей першого дня ста-
ли переговори Володимира Зелен-

ського й міністра оборони Андрія Та-
рана із главою Пентагону Ллойдом 
Остіном, що завершилися підписан-
ням угод, серед яких угода 
про засади оборонного стра-
тегічного партнерства. 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль привітав із Днем знань учнів і викладачів Київського вищого професійного училища 
будівництва і дизайну
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4 +9 +13 +18 Черкаська +4 +9 +14 +19
Житомирська +4 +9 +13 +18 Кіровоградська +4 +9 +15 +20
Чернігівська +3 +8 +13 +18 Полтавська +4 +9 +14 +19
Сумська +3 +8 +12 +17 Дніпропетровська +4 +9 +15 +20
Закарпатська +6 +11 +16 +21 Одеська +7 +12 +17 +22
Рівненська +3 +8 +14 +19 Миколаївська +7 +12 +17 +22
Львівська +4 +9 +14 +19 Херсонська +7 +12 +17 +22
Івано-Франківська +4 +9 +14 +19 Запорізька +7 +12 +16 +21
Волинська +4 +9 +14 +19 Харківська +6 +11 +14 +19
Хмельницька +4 +9 +14 +19 Донецька +6 +11 +15 +20
Чернівецька +4 +9 +14 +19 Луганська +7 +12 +14 +19
Тернопільська +4 +9 +14 +19 Крим +8 +13 +17 +22
Вінницька +4 +9 +15 +20 Київ +6 +8 +16 +18

Укргiдрометцентр

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області ви-
кликає в судове засідання, призначене на 10 вересня 2021 року на 10 
год. 30 хв. Кушніра Євгена Олександровича, 08.04.1989 року наро-
дження, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Останнє відоме місце 
проживання: місто Олександрія Кіровоградської області, вулиця 2-го 
Українського фронту, 32. Судове засідання відбудеться в приміщенні 
Олександрійського міськрайонного суду за адресою: м. Олександрія 
Кіровоградської області, вул. Першотравнева, 30. 

Суддя Орловський В.В.

Четверта Харківська міська державна нотаріальна контора повідо-
мляє про те, що після смерті 

ГРИГОРЬЄВА МИХАЙЛА ОЛЕКСІЙОВИЧА,  
15 березня 1931 р.н., 

який помер 29 травня 2020 року, відкрилася спадщина.  Спадкоємці, 
які бажають оформлювати спадщину, запрошуються до відокремле-
ного підрозділу 4-ї ХМДНК за адресою: м. Харків, вул. Василя Мель-
никова, 2.

Повідомлення про ліквідацію міського комунального підприєм-
ства «Жидачівтеплокомуненерго», шляхом його ліквідації. ЄДРПОУ 
13812691, місцезнаходження: 81700, Львівська область, м. Жидачів, 
вул. Грушевського, 28а. Підстава для ліквідації — рішення сесії Жи-
дачівської міської ради (Засновник) від 19.08.2021 р. №796. Вимо-
ги кредиторів приймаються до 25.10.2021 року за адресою: 81700, 
Львівська область, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 2. Голова ліквідацій-
ної комісії Хомин Микола Миколайович.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  ВОЛОБУЄВА С.В. 
Громадянин України Волобуєв Сергій Вікторович, 27.12.1971 року 

народження, уродженець с. Піски Ясинуватського району Донецької 
області, зареєстрований за адресою: Донецька область, с. Піски Яси-
нуватського району, вул. Тарасенка, буд. № 16, кв. 3, на підставі ст. ст. 
133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитись в період часу з 09 
год.00 хв. до 12 год. 00 хв. 06.09.2021 та 07.09.2021 до слідчого відді-
лу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ 
СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого Бутенка Тараса 
Андрійовича за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Мор-
ських Десантників, буд. 20, кабінет №6,  для вручення Вам письмово-
го повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та проведен-
ня інших слідчих (процесуальних) дій  за Вашою участю у  криміналь-
ному провадженні №2202005000000179, внесеному до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 30.09.2020 за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 
та ч. 2 ст. 260 КК України.

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

Дніпровський апеляційний суд повідомляє, що розгляд криміналь-
ного провадження за апеляційними скаргами заступника керівника Дні-
пропетровської обласної прокуратури, захисників Логойди О.В., Кайно-
ги Є.В., Бабаніної М.П. та представника потерпілих Погосяна В.Е. на ви-
рок Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 15 бе-
резня 2021 року щодо Плотницького І.В., обвинуваченого за ч. 3 ст.258 
КК України, Патрушева А.О., обвинуваченого за ч. 3 ст.258, ч.2 ст.260, ч.2 
ст.27,ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 КК України, та Гуреєва О.В., обвинуваченого за 
ч. 3 ст.258 КК України, відкладено на 13.00 год. 20 вересня 2021 року.

У відповідності до ч. 3 ст.323 КПК України з моменту опублікуван-
ня повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержав-
ної сфери розповсюдження обвинувачені вважаються належним чином 
ознайомленими з її змістом. 

Суддя С.І.Крот

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає в якості обвинуваче-
ного Цихиселі Левана Ростомовича, 25.02.1981 року народження, зареєстро-
ваного за адресою: Луганська область, Антрацитівський р-н, м. Антрацит, вул. 
Кальницької, 5/65, за матеріалами кримінального провадження № 607/10933/17, 
1-кп/425/11/21, на підставі обвинувального акта відносно Цихиселі Л.Р. за ч. 2  
ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Цихиселі Л.В. необхідно прибути до підготовчого судового за-
сідання, яке відбудеться 08 вересня 2021 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідо-
мленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Козюменська В.В.

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

Обвинувачений Петренко Михайло Анатолійович, 27.06.1977 
р.н., зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 74, кв. 
12, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання, що відбудеться 10 вересня 2021 року о 09.30 го-
дині в залі судових засідань № 222 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в су-
довому засіданні в якості обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі стат-
тею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого перед-
бачені статтями 139, 323 КПК України. 

Суддя А.В. Дерус

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

Обвинувачений Воронін Павло Сергійович, 03.03.1987 року наро-
дження, відповідно до вимог ст. ст. 297-5, 323 КПК України викли-
кається в судове засідання, що відбудеться 14.09.2021 року об 11 
годині 30 хвилин в залі судових засідань № 233 Приморського ра-
йонного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
для участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого. 

Суддя С.М. Кічмаренко

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті знаходиться кримінальне провадження № 296/7349/17 за обвинува-
ченням Панька Романа Григоровича, 07.04.1974 року народження, Бай-
рачного Андрія Миколайовича 04.07.1963 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинувачених Панька Романа Григоровича, Байрачно-
го Андрія Миколайовича в судове засідання на 09 вересня 2021 року о 
15 годині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського 
міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя Стадченко О.В.

Втрачене посвідчення громадянина, потерпілого від Чорнобиль-
ської катастрофи категорії 3 серії Б №298402 від 14.08.1998 ро-
ку, видане Київською обласною державною адміністрацією на ім’я 
Осипенко Миколи Петровича,

вважати недійсним.

Втрачене свідоцво на право властності на житло за адресою:  
м. Київ, вул. Салютна, буд. 5, кв.41, видане Радянською районною 
державною адміністрацією 30.12.1997 на ім’я Рижик Д.Е., Рижик 
С.В., Рижик Д.С., Рижик С.С. 

вважати недійсним.

Після смерті 
БОНДАРЧУКА РОСТИСЛАВА ВОЛОДИМИРОВИЧА, 30.07.1953 р.н., 

який помер 21.04.2021 p., відкрилася спадкова справа. Спадко-
ємцям необхідно звернутися до приватного нотаріуса Уманського 
райнотокругу Черкаської обл. Камуз Ю.В.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ 
ПРОЄКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА

ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ, МЕТОДІВ  
ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ, РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ОЦІНКИ ПРОЄКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
«Про затвердження плану управління шахтними водами Кривбасу»
1. Повна назва документа державного планування та стислий виклад 

його змісту.
Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затверджен-

ня плану управління шахтними водами Кривбасу» (далі – План).
Проєкт розпорядження розроблено з метою поетапного зменшен-

ня обсягів скидання надлишків зворотних вод гірничодобувних під-
приємств Кривбасу у річку Інгулець та доведення показників вмісту за-
бруднюючих речовин у водах, що скидаються зі ставка-накопичувача 
б.Свистунова у річку Інгулець, до фонових концентрацій забруднюючих 
речовин у її водах; поліпшення якості води у басейні річки Інгулець, Ка-
рачунівському водосховищі, водозаборі Інгулецької зрошувальної сис-
теми на період до 2025 року;забезпечення постійного контролю за якіс-
тю води в р. Інгулець в зоні скиду надлишків шахтних вод зі ставка-на-
копичувача б. Свистунова; забезпечення правового статусу гідротехніч-
ної споруди з накопичення і скидання шахтних вод — ставка-накопичу-
вача б.Свистунова; забезпечення екологічно безпечної експлуатації гід-
ротехнічної споруди в процесі накопичення і скидання шахтних вод гір-
ничорудних підприємств Кривбасу.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа дер-
жавного планування — Кабінет Міністрів України.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому чис-
лі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:
Дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки (оприлюднення її в засобах масової інформації):
02.09.2021 року — в газеті «Урядовий кур’єр;
02.09.2021 року — в газеті «Вісті Придніпров’я» 
З проєктом документа державного планування та звітом про стратегіч-

ну екологічну оцінку проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану управління шахтними водами Кривбасу» та за-
явою про визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рів-
ня деталізації стратегічної екологічної оцінки проєкту розпорядження Ка-
бінету Міністрів України «Про затвердження плану управління шахтними 
водами Кривбасу» можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Мініс-
терства економіки України —  www.me.gov.ua

Публікація повідомлення в друкованих засобах масової інформації:
02.09.2021 року — в газеті «Урядовий кур’єр;
02.09.2021 року — в газеті «Вісті Придніпров’я» 
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і 

пропозицій, громадські слухання):
Громадськість у межах строку громадського обговорення має право 

подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) заува-
ження та пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку та про-
єкту документа державного планування.

Письмові пропозиції подаються: фізичними особами — із зазначен-
ням ПІБ, місця проживання, із особистим підписом; юридичними осо-
бами — із зазначенням найменування та місця знаходження.

Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розгляда-
ються.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою 
можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, 
звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у 
тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується докумен-
та державного планування:

Ознайомитись з матеріалами проєкту документа державного пла-
нування та заявою про визначення обсягу досліджень, методів еколо-
гічної оцінки, рівня деталізації стратегічної екологічної оцінки проєк-
ту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження пла-
ну управління шахтними водами Кривбасу» можна на офіційному веб-
сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсіву розділі «Ді-
яльність» — «Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)».

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та 
електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Зауваження і пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку 
подаються до директорату цінової політики та розвитку реального сек-
тору економіки Міністерства економіки України — адреса: 01008, Укра-
їна, м. Київ, вулиця М. Грушевського, 12/2

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного норматив-
ного акта від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань становить 15 
днів з дня оприлюднення.

СПРАВА «ЄГОРОВ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF YEGOROV AND OTHERS v. UKRAINE)

 (Заява № 54337/19 та 2 інші)
Стислий виклад рішення від 08 липня 2021 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заяв-
ники скаржилися за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість три-
мання їх під вартою під час кримінального провадження. Заявники також 
висували інші скарги за Конвенцією.

Розглянувши скарги заявників за пунктом 3 статті 5 Конвенції, Європей-
ський суд, посилаючись на рішення у справах «Харченко проти України» та 
«Ігнатов проти України», дійшов висновку, що у цій справі тривалість три-
мання заявників під вартою під час кримінального провадження була над-
мірною, та констатував порушення цього положення Конвенції. 

Щодо інших скарг заявників Європейський суд, посилаючись на свою 
попередню практику у справах проти України, дійшов висновку про пору-
шення пункту 5 статті 5 Конвенції у заявах № 29723/20 та № 31263/20 у 
зв’язку з відсутністю або наданням неналежного відшкодування за над-
мірно тривале тримання заявників під вартою; пункту 1 статті 6 Конвенції 
у заявах № 54337/19 та № 31263/20 у зв’язку з надмірною тривалістю кри-
мінальних проваджень щодо заявників.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
 «1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 3 статті 5 

Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю тримання під вартою під час 
кримінального провадження;

4. Постановляє, що було порушено Конвенцію у зв’язку з іншими скар-
гами, поданими відповідно до усталеної практики Суду (див. таблицю у до-
датку);

5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заяв-

никам суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертова-
ні в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснен-
ня платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного роз-
рахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple 
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрально-
го банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три від-
соткові пункти».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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