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Головний державний санітарний лікар про вакцинацію 
як єдиний чинник запобігання колапсу медичної 
системи 

Про борги та субсидії
АКТУАЛЬНО. Як отримати субсидію, маючи заборгова-

ність з оплати послуг ЖКГ? Таким громадянам рекомендова-
но укласти угоду реструктуризації з надавачем відповідних по-
слуг, після чого звернутися до органу соцзахисту населення по 
призначення житлової субсидії. Адже житлову субсидію не при-
значають за наявності простроченої понад три місяці заборго-
ваності з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної 
давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень).

Якщо таку угоду буде укладено впродовж двох місяців з по-
чатку опалювального сезону, субсидію буде призначено з по-
чатку опалювального сезону, запевняє заступник міністра со-
ціальної політики Віталій Музиченко. 

Громадяни, які не згодні із встановленими сумами заборго-
ваності, можуть звернутися до суду для її оскарження, що теж 
слугує підставою для призначення субсидії, повідомляє прес-
служба Мінсоцполітики. Посадовець нагадує, що наявність за-
боргованості зі сплати аліментів — також підстава для відмови 
в нарахуванні субсидії.

ІГОР КУЗІН:

ЦИФРА ДНЯ

50 000 
домогосподарств звернулися впродовж 

останнього тижня до органів соцзахисту 
населення по оформлення житлових 

субсидій  

«Кількість розгорнутих ліжок 
не матиме значення, якщо 

не вистачатиме лікарів, 
які зможуть надавати 

кваліфіковану 
медичну допомогу».

Моршин подає 
приклад дієвості 
вакцин проти COVID-19

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. В уряді закликають усі області 
наслідувати актуальний досвід цього міста 
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ГЕРОЯМ СЛАВА! 

За роки  
незалежності від торгівлі 
людьми постраждали майже  
260 тисяч наших 
співвітчизників 

ЗНАТИ, ЩОБ ЗАХИСТИТИСЯ

Жителі с. Шибалин  
на Тернопільщині власними силами  
та коштами оновили й надали цілковито 
іншого вигляду меморіалу  
воїнам УПА

ЦИТАТА ДНЯ
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ДОКУМЕНТИ

Постанова  
Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін  
до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України»

Як і чому Росія загрожує «Східному партнерству»?
ГЕОПОЛІТИКА. Для впливу на ці країни РФ застосовує і гібридні, і суто військові засоби 

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Улітку цього року прези-
дент РФ Володимир Пу-

тін затвердив оновлену стра-
тегію національної безпеки 
РФ. Головними опонентами у 
ній визначено країни Заходу, 

а серед партнерів — Китай та 
Індію. Російська зовнішня по-
літика визначає пріоритет-
ним для себе розвиток відно-
син із країнами СНД й роз-
глядає всі «спроби зовнішньо-
го втручання» у їхні внутріш-
ні справи як загрозу для нац-
безпеки РФ. 

І хоч нині СНД — об’єднання 
досить умовне, зрозуміло, що 
у Кремлі під цієї абревіатурою 
мають на увазі країни колиш-
нього СРСР. За вплив на шість 
із них, найближчих сусідок 
Азербайджан, Білорусь, Вірме-
нію, Грузію, Молдову та Укра-
їну — Росія бореться із Захо-

дом. Адже ці країни ось уже 20 
років поспіль об’єднані ініціати-
вою «Східне партнерство», яка 
має на меті зближення з Євро-
союзом. 

Якими методами Росія нама-
гається втримати Баку, Мінськ, 
Єреван, Тбілісі, Кишинів і Ки-
їв? Відповідь на це запитання 

дали євродепутати й експерти 
під час слухань «Про безпеку 
«Східного партнерства»: вплив 
російської військової доктрини, 
позиція сил і розвитку потенці-
алу», які відбулися на засіданні 
підкомітету з питань без-
пеки та оборони Європар-
ламенту. 2
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документи
19539000000 Бюджет Хоростківської міської територіальної гро-

мади
11 674,302

19554000000 Бюджет Чортківської міської територіальної громади 563,97
19526000000 Бюджет Шумської міської територіальної громади 264

Харківська область
20518000000 Бюджет Ізюмської міської територіальної громади 574
20510000000 Бюджет Коломацької селищної територіальної гро-

мади
287,82

20517000000 Бюджет Лозівської міської територіальної громади 310
20502000000 Бюджет Мереф’янської міської територіальної гро-

мади
574

20505000000 Бюджет Нововодолазької селищної територіальної 
громади

184,8

20547000000 Бюджет Первомайської міської територіальної гро-
мади

300

20555000000 Бюджет Чугуївської міської територіальної громади 264
Херсонська область

21507000000 Бюджет Великокопанівської сільської територіаль-
ної громади

309,6

21513000000 Бюджет Виноградівської сільської територіальної гро-
мади

1 476,43

21518000000 Бюджет Високопільської селищної територіальної 
громади

209,979

21541000000 Бюджет Каховської міської територіальної громади 264
21528000000 Бюджет Новокаховської міської територіальної гро-

мади
309,84

Хмельницька область
22503000000 Бюджет Волочиської міської територіальної громади 264
22527000000 Бюджет Городоцької міської територіальної громади 695,067
22507000000 Бюджет Дунаєвецької міської територіальної громади 572,2
22511000000 Бюджет Летичівської селищної територіальної гро-

мади
1 115,39

22546000000 Бюджет Нетішинської міської територіальної громади 213
22516000000 Бюджет Новоушицької селищної територіальної гро-

мади
307,92

22561000000 Бюджет Орининської сільської територіальної гро-
мади

5 044,188

22545000000 Бюджет Славутської міської територіальної громади 264
22552000000 Бюджет Старокостянтинівської міської територіаль-

ної громади
299,97

22521000000 Бюджет Старосинявської селищної територіальної 
громади

574

22563000000 Бюджет Теофіпольської селищної територіальної гро-
мади

6 447,645

22523000000 Бюджет Чемеровецької селищної територіальної гро-
мади

264

Черкаська область
23560000000 Бюджет Ватутінської міської територіальної громади 593,922
23564000000 Бюджет Звенигородської міської територіальної гро-

мади
1 173,607

23516000000 Бюджет Ліплявської сільської територіальної громади 34,918
23573000000 Бюджет Смілянської міської територіальної громади 593,922
23549000000 Бюджет Тернівської сільської територіальної громади 147,738
23574000000 Бюджет Уманської міської територіальної громади 264
23575000000 Бюджет Христинівської міської територіальної гро-

мади
2 008,825

Чернівецька область
24534000000 Бюджет Ванчиковецької сільської територіальної гро-

мади
1 535,294

24511000000 Бюджет Вашківецької міської територіальної громади 310
24512000000 Бюджет Вижницької міської територіальної громади 320
24503000000 Бюджет Волоківської сільської територіальної гро-

мади
310

24504000000 Бюджет Глибоцької селищної територіальної громади 330
24545000000 Бюджет Кам’янської сільської територіальної громади 375
24507000000 Бюджет Недобоївської сільської територіальної гро-

мади
310

24533000000 Бюджет Новодністровської міської територіальної 
громади

264

24509000000 Бюджет Сокирянської міської територіальної громади 323,28
24513000000 Бюджет Сторожинецької міської територіальної гро-

мади
264

24515000000 Бюджет Тереблеченської сільської територіальної 
громади

201,5

Чернігівська область
25521000000 Бюджет Бобровицької міської територіальної громади 207,7
25553000000 Бюджет Дмитрівської селищної територіальної гро-

мади
199,896

25515000000 Бюджет Іванівської сільської територіальної громади 368,4
25525000000 Бюджет Куликівської селищної територіальної гро-

мади
308,112

25517000000 Бюджет Менської міської територіальної громади 197,33
25538000000 Бюджет Ніжинської міської територіальної громади 306,87

______ 
Усього 231 000

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 жовтня 2021 р. № 1231-р 
Київ

Про передачу цілісного майнового комплексу 
державного підприємства «Український  

науково-дослідний інститут спеціальних сталей, 
сплавів та феросплавів» до сфери  

управління Міністерства з питань стратегічних  
галузей промисловості 

Передати цілісний майновий комплекс державного підприємства «Український 
науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів» (код згідно 
ЄДРПОУ 00190414) із сфери управління Міністерства економіки до сфери управлін-
ня Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 жовтня 2021 р. № 1232-р 
Київ

Про зміну складу Міжвідомчої комісії  
з міжнародної торгівлі

Внести до складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 310 (Офіційний вісник 
України, 2012 р., № 30, ст. 1119; 2021 р., № 62, ст. 3945), такі зміни:

вивести із складу Комісії Теленика Сергія Сергійовича;
зазначити нову посаду члена Комісії Качки Тараса Андрійовича — заступник Міні-

стра економіки — Торговий представник України, заступник голови Комісії.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 жовтня 2021 р. № 1233-р 
Київ

Про забезпечення роботи національної 
експозиції України на Ізмірському міжнародному 

ярмарку (Турецька Республіка, м. Ізмір)  
для просування вітчизняних товарів та послуг  

на зовнішній ринок у 2022 році
1. Забезпечити роботу національної експозиції України на Ізмірському міжнарод-

ному ярмарку (Турецька Республіка, м. Ізмір) для просування вітчизняних товарів та 

послуг на зовнішній ринок з метою розвитку експорту у 2022 році з частковим фінан-
суванням витрат за рахунок коштів державного бюджету.

2. Міністерству економіки разом з асоціаціями, установами та організаціями за-
безпечити підготовку та роботу національної експозиції України на Ізмірському між-
народному ярмарку (Турецька Республіка, м. Ізмір)  для просування вітчизняних то-
варів та послуг на зовнішній ринок з метою розвитку експорту та за результатами 
подати протягом 10 днів після завершення зазначеного заходу Кабінетові Міністрів 
України звіт про результати проведеної роботи.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 жовтня 2021 р. № 1236-р 
Київ

Про погодження відчуження основних фондів  
акціонерного товариства «Укргазвидобування»
Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України «Про трубопровідний тран-

спорт» погодити відчуження артезіанської свердловини № 45-1980 (інвентарний но-
мер 330720030010) і насосу ЕЦВ 6-10-110 (інвентарний номер 440461040428) по 
в’їзду Миру, 43, у смт Старий Мерчик Богодухівського району Харківської області ак-
ціонерного товариства «Укргазвидобування» шляхом їх безоплатної передачі у влас-
ність Валківської міської територіальної громади. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 жовтня 2021 р. № 1237-р 
Київ

Про уповноваження Міністерства економіки 
представляти інтереси Кабінету Міністрів 

України в судах для захисту інтересів держави  
з питань, пов’язаних з приватизацією 

державного підприємства  
«Мотор Січ»

1. Відповідно до частини другої статті 37 Закону України «Про Кабінет Міністрів 
України» уповноважити Міністерство економіки представляти інтереси Кабінету Мі-
ністрів України в судах для захисту інтересів держави з питань, пов’язаних з привати-
зацією державного підприємства «Мотор Січ».

2. Міністерству економіки разом з Міністерством юстиції, іншими заінтересова-
ними органами виконавчої влади під час розгляду судових справ вжити заходів що-
до захисту інтересів держави з питань, пов’язаних з приватизацією державного під-
приємства «Мотор Січ».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 жовтня 2021 р. № 1238-р 
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною  
Радою України Протоколу до Угоди  

між Урядом Угорської Республіки, Урядом 
Румунії, Урядом Словацької Республіки  
та Кабінетом Міністрів України стосовно 

створення багатонаціонального інженерного 
батальйону 

Подати на ратифікацію Верховною Радою України Протокол до Угоди між Урядом  
Угорської Республіки, Урядом Румунії, Урядом Словацької Республіки та Кабінетом 
Міністрів України стосовно створення багатонаціонального інженерного батальйону, 
вчинений 19 грудня 2019 р. у м. Будапешті, 5 березня 2020 р. у м. Бухаресті, 19 черв-
ня 2020 р. у м. Братиславі та 30 листопада 2020 р. у м. Києві.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 жовтня 2021 р. № 1263-р 
Київ

Про призначення Іванкевича А. В. 
 заступником Голови Державної служби 

морського та річкового транспорту  
України

Призначити Іванкевича Анатолія Валерійовича заступником Голови Державної 
служби морського та річкового транспорту України з дати початку фактичного вико-
нання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до 
законодавства, встановивши випробування строком на три місяці.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 жовтня 2021 р. № 1266-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків державного секретаря  

Міністерства внутрішніх справ України  
на Бояркіну О. А.

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку державного се-
кретаря Міністерства внутрішніх справ України, виконання обов’язків державного се-
кретаря Міністерства внутрішніх справ України на директора департаменту держав-
ного майна та ресурсів зазначеного Міністерства Бояркіну Олену Анатоліївну.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 жовтня 2021 р. № 1267-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків Голови Державного агентства 

резерву України на Барабаша М. О.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Держав-

ного агентства резерву України, виконання обов’язків  Голови Державного агент-
ства резерву України на заступника Голови зазначеного Агентства Барабаша Мики-
ту Олександровича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ОГОЛОшення

До уваги
Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ТеСТ» (54010, 

Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, буд. 21, офіс 49, ідентифіка-
ційний код юридичної особи 43412598).

У зв’язку з відсутністю зазначеної юридичної особи за її міс-
цезнаходженням, Антимонопольний комітет України не має мож-
ливості вручити вимогу про надання інформації від 01.09.2021  
№ 126-29/06-12846 товариству з обмеженою відповідальністю 
«СМАРТ ТЕСТ» (54010, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, буд. 
21, офіс 49, ідентифікаційний код юридичної особи 43412598) за міс-
цезнаходженням зазначеної юридичної особи.

На підставі пункту 23 Правил розгляду заяв і справ про порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених роз-
порядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 
року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 
року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комі-
тету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами) вищезаз-
начені вимоги про надання інформації розміщені на офіційному веб-
сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amcu.gov.ua) в 
розділі «Розгляд справ».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 жовтня 2021 р. № 1297-р 
Київ

Про звільнення Уманець н. Д. 
з посади заступника Міністра молоді та спорту 

України 
Звільнити Уманець Ніну Дмитрівну з посади заступника Міністра молоді та спор-

ту України за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

СПРАВА «неЧАЙ ПРОТИ УКРАЇнИ» 
(CASE OF NECHAY v. UKRAINE)

(заява № 15360/10)
Стислий виклад рішення від 01 липня 2021 року

27 лютого 2004 року заявника було затримано за підозрою у вчиненні вбивства 
та наступного дня щодо нього порушено кримінальну справу. 03 березня 2004 року 
Дніпровський районний суд міста Києва (далі — районний суд) обрав заявнику за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, який неодноразово продовжувався з 
однакових підстав. 

З 21 червня 2004 року до 04 квітня 2005 року до заявника було застосовано при-
мусові заходи медичного характеру у психіатричній лікарні з суворим наглядом. Ра-
йонний суд постановив, що після одужання заявник міг бути притягнутий до кримі-
нальної відповідальності та не вказав про зупинення чи закриття справи. Декілька ра-
зів районний суд визнавав заявника винним у вчиненні вбивства, однак Апеляційний 
суд міста Києва (далі — апеляційний суд) скасовував вироки та направляв справу до 
прокуратури на додаткове розслідування. Усі подані заявником клопотання про змі-
ну запобіжного заходу районний суд залишав без задоволення. 

05 вересня 2011 року районний суд замінив запобіжний захід заявника на під-
писку про невиїзд.

14 червня 2017 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ залишив без задоволення касаційну скаргу прокурора та без 
змін ухвалу апеляційного суду про скасування вироку суду першої інстанції та за-
криття кримінальної справи щодо заявника у зв’язку з недоведеністю його участі у 
вчиненні злочину.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі – Конвенція) на надмірну тривалість тримання його під вартою під час кри-
мінального провадження, за пунктом 1 статті 6 Конвенції на надмірну, понад десять 
років, тривалість провадження щодо нього, а також заявник скаржився за статтею 13 
Конвенції на відсутність ефективного засобу юридичного захисту у національному 
законодавстві, який би дозволив йому прискорити провадження. 

Розглянувши скарги заявника за пунктом 3 статті 5 Конвенції, Європейський суд, 
посилаючись на рішення у справах «Харченко проти України» та «Ігнатов проти Укра-
їни», дійшов висновку, що не оцінюючи конкретні факти або не розглядаючи мож-
ливість застосування інших запобіжних заходів як альтернативу триманню під вар-
тою під час кримінального провадження протягом тривалого часу, та постійно по-
силаючись на тяжкість обвинувачень, органи державної влади продовжували строк 
тримання заявника під вартою під час судового розгляду на підставах, які не можуть 
вважатися «достатніми» та «відповідними», щоб виправдати його тривалість. Євро-
пейський суд констатував порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

Щодо скарги заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції Європейський суд дійшов 
висновку, що кримінальне провадження щодо заявника розпочалося 27 лютого 2004 
року та закінчилося 14 червня 2017 року і тривало, таким чином, дванадцять з по-
ловиною років у трьох інстанціях за винятком періоду перебування заявника у пси-
хіатричній лікарні. Посилаючись на свою попередню практику з цього питання, Єв-
ропейський суд вирішив, що у цій справі тривалість провадження була надмірною та 
не відповідала вимозі «розумного строку» та констатував порушення пункту 1 стат-
ті 6 Конвенції.

Посилаючись на свій висновок у рішенні «Меріт проти України», Європейський 
суд констатував порушення статті 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено пункт 3 статті 5 Конвенції; 
3. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції; 
4. Постановляє, що було порушено статтю 13 Конвенції; 
5. Постановляє, що:
(і) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного від-

повідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити заяв-
нику 5 500 (п’ять тисяч п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що мо-
же нараховуватися, в якості відшкодування моральної шкоди, які мають бути кон-
вертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснен-
ня платежу;

(іі) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

ЄВРОПеЙСьКИЙ СУД З ПРАВ ЛюДИнИ ТА УКРАЇнА

ПОВІДОМЛення
ПРО ЗДІЙСнення СПеЦІАЛьнОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАння

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28.10.2021 у 
справі № 991/6571/21 надано дозвіл на здійснення спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні стосовно підозрювано-
го Дубілета Олександра Валерійовича, 25.10.1962 року народження, гро-
мадянина України,  який підозрюється у вчиненні кримінальних  правопо-
рушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 
ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні № 52021000000000428 
від 02.09.2021. 

Заступник керівника ГПД нАБУ
Скомаров О. В. (тел. +38(044)246 33 13)

Прокурор САП Офісу Генерального прокурора
Василенков Б.М. (тел. +38(044)2004913)
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 30 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  +5 +10  +15 Черкаська 0  +5 +10  +15
Житомирська +1  +6 +10  +15 Кіровоградська 0  +5 +10  +15
Чернігівська 0  +5 +9  +14 Полтавська 0  +5 +9  +14
Сумська 0  +5 +9  +14 Дніпропетровська 0  +5 +10  +15
Закарпатська +1  +6 +13  +18 Одеська +4  +9 +11  +16
Рівненська +1  +6 +10  +15 Миколаївська +2  +7 +10  +15
Львівська +1  +6 +13  +18 Херсонська +2  +7 +10  +15
Івано-Франківська -1  +4 +13  +18 Запорізька +1  +6 +9  +14
Волинська +1  +6 +11  +16 Харківська 0  +5 +9  +14
Хмельницька +1  +6 +10  +15 Донецька 0  +5 +9  +14
Чернівецька +2  -3 +12  +17 Луганська 0  +5 +8  +13
Тернопільська +1  +6 +10  +15 Крим +3  +8 +10  +15
Вінницька +1  +6 +11  +16 Київ +3  +5 +12  +14

Укргiдрометцентр

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матері-
али кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за 
обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ве-
дути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикоруп-
ційного суду від 02 лютого 2021 року постановлено здійснювати спеці-
альне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинува-
ченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря 
Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин Укра-
їни, 26.06.1975 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпро-
петровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  прожи-
вання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 
52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове 
засідання, яке відбудеться 09 листопада 2021 року о 16 годині 30 хви-
лин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект 
Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володими-
рович, громадянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець 
м. Жовті Води, Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє 
відоме місце  проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті 
Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Укра-
їни, викликається в судове засідання, яке відбудеться 09 листопада 
2021 року о 16 годині 30 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційно-
го суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-
51), головуючий суддя: Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Медвідь Михайло Григорович, який проживає за адресою: м. До-

нецьк, вул. Арбатська, 35 викликається 10.11.2021, 15.11.2021 та 
18.11.2021 о 15 год. 00 хв. до УСБУ в Чернігівській області (м. Чернігів, 
вул. Шевченка, 28, каб. 120, слідчий Шестопал Г. М., тел. (0462)67-62-
08) для вручення письмового повідомлення про підозру та  допиту в 
процесуальному статусі підозрюваного  у кримінальному проваджен-
ні № 42020000000000145.

Стаття 138 КПК України. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судово-
го рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 
стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці 
проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подоро-
жі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я 
у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасо-
во залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи ін-
ших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчас-
не одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно 
унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Відповідно до статті 139 КПК України у випадку неявки підозрюва-
ного без поважних причин або неповідомлення про причини свого не-
прибуття на виклик слідчого, на нього накладається грошове стягнен-
ня у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб. Також до підозрюваного може бути застосовано при-
від. 

Ухилення від явки на виклик слідчого (неприбуття на виклик без по-
важної причини більш як два рази) підозрюваним, який оголошений у 
міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимча-
сово окупованій території України, території держави, визнаної Верхо-
вною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розслідування чи спеціального судового 
провадження.

До уваги 
товариства з обмеженою відповідальністю 

«СТРОЙЕНЕРГОПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 39707692) і товариства з обмеженою відповідальністю 
«ЕНЕРГОПРОМСТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи 

40490888)
За результатами розгляду справи справи № 1/01-23-19 про вчи-

нення товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦТЕХЕНЕР-
ГО» (ідентифікаційний код 40490888) (наразі — товариство з обме-
женою відповідальністю «ЕНЕРГОПРОМСТРОЙ») і товариством з об-
меженою відповідальністю «УКРСТРОЙЕНЕРГО» (ідентифікаційний 
код 39707692) (наразі — товариство з обмеженою відповідальністю 
«СТРОЙЕНЕРГОПРОМ») порушень, передбачених пунктом 4 частини 
другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист еко-
номічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 
стосуються спотворення результатів торгів UА-2018-07-17-000185-а, 
UА-2018-03-19-000912-а, UА-2018-03-06-000226-а, UА-2017-09-28-
000412-c, UА-2017-11-02-001053-а, UА-2017-02-16-001382-c, UА-
2017-07-12-002208-b, UА-2017-04-04-000511-с, UА-2017-03-01-
000187-c, UА-2017-04-04-000460-c, UА-2017-04-13-000393-а, UА-
2017-07-26-000439-c, UА-2017-03-29-000936-b, Тимчасова адміні-
стративна колегія Антимонопольного комітету України прийняла рі-
шення від 15 липня 2021 р. № 77-р/тк.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-
сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amcu.gov.ua у 
розділі: «Головна» Законодавство » Рішення ТАК АМКУ»),

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

До уваги 
товариства з обмеженою відповідальністю 

«Запорожметалресурс» (ідентифікаційний код юридичної особи 
40898748) і товариства з обмеженою відповідальністю «НВФ 

ПРОМ-ПАК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40637367)
За результатами розгляду справи № 02/20-18/54/41-20 про вчи-

нення товариством з обмеженою відповідальністю «Запорожметал-
ресурс» (ідентифікаційний код юридичної особи 40898748) і товари-
ством з обмеженою відповідальністю «НВФ ПРОМ-ПАК» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 40637367) порушень, передбачених пунк-
том 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узго-
джених дій, які стосуються спотворення результатів торгів UА-2017-
08-21-000071-b, UА-2017-08-29-000614-c, UА-2017-08-14-000046-а,  
UА-2017-10-02-000629-а, Тимчасова адміністративна колегія Антимо-
нопольного комітету України прийняла рішення від 15 липня 2021 р. 
№ 76-р/тк.

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Іл’їн Юрій Іванович, 21.08.1962 р. н. громадянин Укра-

їни, м. Севастополь, мкр-н. Козача бухта, 12, кв. 28, відповідно до вимог  
ст. ст. 133, 135, 138, 139, КПК України викликається із за-
хисником 04.11.2021 на 10 год. 00 хв. до Державного бю-
ро розслідувань у службовий кабінет № 517 за адресою: м. Ки-
їв, вул. Борисоглібська, 18, для допиту як підозрюваного та про-
ведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42014000000000034 від 23.02.2014.

Поважні причини та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 
КПК України.

Слідчий ДБР В. Ільїн

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляю що досудове 
розслідування у кримінальному провадженні № 12020010000000163 
від 12.11.2020 за підозрою Школьної Н. І. у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України завершено, 
а зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для 
складання обвинувального акта.

Враховуючи вищевикладене, Вам необхідно прибути у приміщен-
ня прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя за 
адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, починаючи з 03.11.2021 для отри-
мання доступу до зазначених матеріалів досудового розслідування, а 
також отримання обвинувального акта.

22.10.2021 Національний банк України прийняв рішення 

про виключення з Державного реєстру фінансових установ 

КС ІМЕНІ О. І. КУЛЬМАТИЦЬКОГО (ЄДРПОУ 24894835), 

КС «ФЕРМЕР» (ЄДРПОУ 26175369), ТОВ «ФК «АРБО ФІНАНС» 

(ЄДРПОУ 40131717) та ТОВ «ФК ФОРТ» (ЄДРПОУ 42725156) 

на підставі поданих ними заяв.

Відкрилася спадщина після ЄВДОКИМОВОЇ НАДІЇ МИКИТІВНИ, 

померлої 06.03.2021 р.

Усім спадкоємцям померлої, бажаючим отримати спадщину, 

звертатися до прив.нотаріуса Дніпровського міськ. нот. округу 

Жукової Ю. Ю. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 

вул. Дунаєвського, буд. 31, протягом місяця з дня опублікування 

цього оголошення.

Втрачені Свідоцтво про право власності та Свідоцтво про право пла-
вання під державним прапором України на судно «Sea Doo GTX LTDW/
SOUND LM», з бортовим реєстраційним номером «ua 6645 KV», яке 
зареєстроване на ім’я Личман Ольги Миколаївни, вважати недійсним.

Розшукуються спадкоємці Шейн Тетяни Олексіївни, 15.08.1939 ро-
ку народження, померлої 07.10.2021 р. Спадкоємцям звертатись до 
07.04.2022 року до приватного нотаріуса Ральченко К. Ю. за адресою: 
м. Харків, пр. Людвіга Свободи, 35, тел. +380963400230. 

«Представництво «АПС ПАУЕР ТЕХНОЛОДЖІ ГМБХ» (код 26562037, 

юридична адреса: 49040, м. Дніпро, вул. Космічна, 49 Б, оголошує про 

закриття представництва в Україні згідно постанови  від 17 вересня 

2021 року.

Претензії приймаються протягом двох місяців з дати виходу оголо-

шення за телефоном (056) 787 07 10.

Браженко Інна Іванівна, приватний нотаріус Харківського міського 
нотаріального округу Харківської області запрошує з’явитися за адре-
сою: м. Харкiв, вул. Миру, 22, тел. +380577626200, +380953178081, 
Чернишеву Світлану Михайлівну, 14.08.1981 року народження, для ви-
рішення питання оформлення спадщини за заповітом після померло-
го 12.04.2021 р. Малишева Олександра Олександровича. У разi неявки 
спадкоємця до нотаріуса протягом мiсяця з дня цiєї публiкації, спадщи-
ну буде оформлено на iм’я iнших спадкоємцiв за законом. 

Приватний нотаріус Кам’янського районного нотаріального окру-
гу Дніпропетровської області Сухопарова С. Г. у зв’язку із відкрит-
тям спадщини, повідомляє про розшук можливих спадкоємців КІРША 
КОСТЯНТИНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, 28 листопада 1959 року народжен-
ня, який помер 28 квітня 2018 року. Зацікавлених осіб прошу у місяч-
ний строк від дня публікації звернутися до нотаріуса за адресою: Дні-
пропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Ковалевича, буд. 2, прим. 61, 
тел. 097-080-27- 71.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Угрюмов Олег Ігорович, 02.06.1966 року народження, який за-

реєстрований та фактично мешкає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, 
вул. Комунарів, буд. 46А, кв. 3, на підставі ст.ст. 133, 135, КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися 01 листопада 2021 о 10 год. 00 хв. до каб.№48 СВ Маріуполь-
ського РУП ГУНП в Донецькій області, який розташований за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, вул.Фонтанна, буд.87, до старшого слідчого Само-
хвалової К.Д. для вручення Вам повідомлення про підозру та допиту як підозрю-
ваного у кримінальному провадженні №12020050770002724 від 23.12.2020, за 
ч. 2 ст. 272 КК України.

Уточнення про внесення змін в оголошення №2

Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Національ-

ної поліції України» про проведення конкурсу з придбання квартир, 

розміщеного в газеті «Урядовий кур’єр» № 205 від 26.10.2021. 

Правильно читати «Конкурс відбудеться об 11:30 год. 18.11.2021 за 

адресою: вул. Святошинська, 27, м. Київ, актова зала».

Інший текст читати без змін.
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