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Міністр розвитку громад і територій про те, що умови 
цього документа мають виконувати по всій Україні

Не вірте 
антивакцинаторам

АКТУАЛЬНО. Кожного третього дорослого в Україні вже вак
циновано від ковіду принаймні однією дозою. Кожен четвертий 
пройшов повний курс. Україна вийшла на 250 тисяч щеплень 
у середньому за добу впродовж тижня. У Міністерстві охоро
ни здоров’я розраховують, що найближчими тижнями попит на 
вакцинацію другою дозою зросте вдвічі. Очільник відомства Вік
тор Ляшко закликає області максимально підготуватися до про
гнозованого зростання кількості охочих щепитися — забезпе
чити роботу всіх пунктів щеплення та центрів масової вакци
нації з урахуванням попиту. Організація вакцинального проце
су відповідно до рекомендацій МОЗ — це турбота насамперед 
про здоров’я своєї громади. Це можливість уникнути потраплян
ня до «червоного» рівня епідемічної небезпеки, передає Укрін
форм позицію міністра.

Він також прокоментував акції антивакцинаторів: «Це, на мій 
погляд, насмішка над нашими медиками й родинами, які, на 
жаль, втратили рідних через COVID19. Повірте, у реанімаціях 
цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підробні 
сертифікати не працюють. Дуже хочу, щоб ви це усвідомили са
ме зараз».

ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШОВ:

ЦИФРА ДНЯ

2,93 млн 
доз вакцини проти коронавірусу 

Moderna отримає Україна до кінця цього 
тижня від глобальної ініціативи COVAX

«Тарифи на опалення для 
населення не зростатимуть 

у жодному з регіонів. Це 
визначено Меморандумом 

щодо сталого проходження 
опалювального 

сезону».

Є тисяча  
доступних іпотек!

КВАДРАТНІ МЕТРИ. Ініційована Президентом і підтримана 
урядом держпрограма допомагає українцям придбати 
житло на прийнятних умовах
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4 Заступник міністра фінансів Роман 
Єрмоличев розповів, як формується 
освітня субвенція та яка концептуальна 
база має бути основою для її 
розрахунку

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

ЦИТАТА ДНЯ
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ДОКУМЕНТИ

Охочих навчатися в Україні дедалі більшає 
ІНТЕГРАЦІЯ. Перетворити тимчасово окуповані території на деокуповані допоможуть  
не лише військові, а й освічені молоді люди

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Майже вісім років триває гі-
бридна агресія Росії проти 

України, внаслідок якої на тимча-
сово окупованих територіях (ТОТ) 

Донецької і Луганської облас-
тей, Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополь опинилося 
близько мільйона неповнолітніх, з 
яких понад 400 тисяч — діти шкіль-
ного віку. І добре, що відтоді й дони-
ні чимало з них й далі пов’язують 

своє подальше життя та здобуття 
вищої освіти саме з Україною.

Цьогорічна вступна кампанія вже 
завершилася. Тож міністр освіти і 
науки Сергій Шкарлет оприлюд-
нив дані щодо вступу у виші нашої 
держави молоді з тимчасово оку-

пованих територій. Він зауважив, 
що кількість таких вступників не-
ухильно зростає. І якщо у 2016-му 
їх було 1008, то у 2021 році вже ма-
ємо 2083. Найпривабливішими для 
вступників через освітні центри 
«Донбас — Україна» стали Східно-

український національний універ-
ситет ім. В. Даля — 152 студенти, 
Національний технічний універси-
тет «Харківський політехнічний ін-
ститут» — 124, Харківський 
національний універси-
тет імені В.Н. Каразіна — 91, 3

6-16 Укази Президента України «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 
15 жовтня 2021 року «Про застосування 
персональних спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій)»

«Власна квартира — це не лише здійснення мрії, а й новий етап життя», — поділилося враженнями столичне подружжя 
Олександра й Віри після укладання іпотечної угоди під 7%  
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документи
Реквізити сторін

Споживач Виконавець
__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фі-

зичної особи)

__________________________________
(найменування юридичної особи, 

що діє на підставі документа
__________________________________
(паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий)

__________________________________
назва, ким і коли затверджений), відомості

__________________________________
(найменування юридичної особи, що діє на  

підставі документа (назва, ким і коли

__________________________________
про державну реєстрацію та банківські 

реквізити)
__________________________________

затверджений), відомості про державну  
реєстрацію та банківські реквізити)

Місце проживання фізичної особи, 
місцезнаходження юридичної особи

Місцезнаходження 
юридичної особи

__________________________________
(індекс, область, район, місто, село, вулиця,

__________________________________
(індекс, область, район, місто, село, вулиця,

__________________________________
номер будинку та квартири)

__________________________________
номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний номер ______________ Код згідно з ЄДРПОУ ________________
Код згідно з ЄДРПОУ ________________

Підписи сторін
Споживач Виконавець
__________________________________

МП (за наявності)
__________________________________

МП (за наявності)».

6. Доповнити Правила додатком 2 такого змісту:
«Додаток 2 
до Правил

тИПовИЙ ІнДИвІДУалЬнИЙ ДоГовІР 
про надання послуг з поводження з побутовими відходами

____________________________
    (найменування населеного пункту)

___ __________ 20__ р.

______________________________________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання, що надає послуги)

в особі ________________________________________________________________,
         (посада, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

що діє на підставі _______________________________________________________,
                               (назва документа, дата і номер)

затвердженого _________________________________________________________
                 (найменування органу)

(далі — виконавець), з однієї сторони, та індивідуальний споживач, який є співвлас-
ником багатоквартирного будинку, власником індивідуального (садибного) житло-
вого будинку і приєднався до умов цього договору згідно з пунктом 3 цього догово-
ру (далі — споживач), з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

Загальні положення
1. Цей договір є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та 

умови надання послуг з поводження з побутовими відходами (далі — послуга) спо-
живачу. Цей договір укладається сторонами відповідно до Закону України «Про жит-
лово-комунальні послуги» з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного ко-
дексу України.

2. Даний договір є публічним договором приєднання, який набирає чинності через 
30 днів з моменту розміщення на __________________________________________
______________________________________________________________________.

(назва офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування та/або веб-сайту виконавця)
3. Фактом приєднання споживача до умов договору (акцептування договору) є 

вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти дого-
вір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання (додаток до догово-
ру), сплата рахунка за надану послуги, факт отримання послуги.

Предмет договору
4. Виконавець зобов’язується надавати споживачу послугу відповідної якості та 

згідно з графіком надавати послуги з поводження з побутовими відходами, а спо-
живач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у 
строки і на умовах, передбачених цим договором, на підставі рішення ____________
______________________________________________________________________

(назва, дата та номер акта про визначення
______________________________________________________________________

                           виконавця послуг з вивезення побутових відходів)
та відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з 
урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та затверджених ____
______________________________________________________________________

(назва, дата та номер акта про затвердження правил благоустрою
______________________________________________________________________,

та схеми санітарного очищення населеного пункту)
які розміщені на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на 
веб-сайті виконавця за посиланням:
______________________________________________________________________. 
(посилання на сторінку офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування та/або веб-сайту 

виконавця)
Перелік послуг

5. Виконавець надає споживачеві послуги з поводження з ___________________
_____________________________________________________________ відходами.
            (твердими, великогабаритними, ремонтними, рідкими — зазначити)

6. Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється вико-
навцем послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог санітарного зако-
нодавства суб’єктам господарювання, що одержали ліцензії на здійснення операцій у 
сфері поводження з небезпечними відходами.

7. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необ-
хідних для перевезення відходів, визначаються виконавцем.

Вимоги до якості послуг
8. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графі-

ка вивезення побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутови-
ми відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побу-
тових відходів.

9. Вимоги до якості послуги та інша необхідна інформація за видами побутових 
відходів (а саме норми надання послуг з вивезення побутових відходів (назва, дата 
та номер акта про затвердження норм), схема надання послуги (контейнерна чи без-
контейнерна), місткість та приналежність контейнерів, графік вивезення тощо) роз-
міщуються на веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті вико-
навця за посиланням:
______________________________________________________________________
(посилання на сторінку офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування та/або веб-сайту 

виконавця)
Права та обов’язки споживача

10. Споживач має право на:
1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і 

умовами договору;
2) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про ціни/тарифи на 

послуги з поводження з побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, 
структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік виве-
зення побутових відходів. Така інформація надається засобами зв’язку, зазначеними 
в розділі «Реквізити виконавця» цього договору або на зазначений споживачем за-
сіб зв’язку у додатку 1 до цього договору, у строк, визначений Законом України «Про 
доступ до публічної інформації»;

3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю 
або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом п’яти ро-
бочих днів з моменту звернення споживача;

5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги 
у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

6) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому примі-
щенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 кален-
дарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;
8) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил на-

дання послуг;
9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нара-

хування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отри-
мані від споживача платежі.

11. Споживач зобов’язується:
1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з 

отриманням послуг, що виникли з його вини;
2) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводжен-

ня з побутовими відходами;
3) дотримуватися правил пожежної безпеки та санітарних норм;
4) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмі-

рі, встановленому відповідно до пункту 24 цього договору;
5) письмово інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта 

нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі 
споживача, протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

6) забезпечити роздільне збирання побутових відходів;
7) визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, 

створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків, вигрібних ям;

8) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному 
стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;

9) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної 
кількості контейнерів для завантаження твердих, великогабаритних і ремонтних від-
ходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери від-
повідно до вимог санітарних норм і правил;

10) обладнати вигрібні ями згідно з вимогами санітарних норм і правил, не допус-
кати скидання до них інших відходів.

Права та обов’язки виконавця
12. Виконавець має право:
1) вимагати від споживача обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати 

утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних май-
данчиків та вигрібних ям;

2) вимагати від споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати від-
ходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з метою запобі-
гання їх переповненню;

3) вимагати від споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;
4) припинити/зупинити надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повно-

му обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли 
якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

5) вимагати від споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усу-
нення виявлених неполадок, що виникли з вини споживача, або відшкодування вар-
тості таких робіт, проведених виконавцем;

6) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов договору;
7) отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого 

об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у 
житлі споживача.

13. Виконавець зобов’язується:
1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг 

згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами 
договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до наці-
ональних або міжнародних стандартів;

2) готувати та укладати із споживачем договори про надання послуг з визначен-
ням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку та 
публікувати на власному веб-сайті необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну 
вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік 
вивезення побутових відходів, щомісячні обсяги зібраних побутових відходів (за ти-
пами, що збираються), щомісячні обсяги переданих різних видів побутових відходів 
іншим суб’єктам господарювання на місця видалення відходів або об’єкти оброблен-
ня та утилізації відходів з наведенням коду операції поводження з відходами відпо-
відно до наказу Держстату від 23 січня 2015 р. № 24 «Про затвердження переліків ка-
тегорій, груп відходів і операцій поводження з відходами»;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів 
і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, на-
дання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших ви-
падках, визначених договором;

5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені за-
конодавством;

6) самостійно здійснювати перерахунок вартості послуг за весь період їх нена-
дання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплачувати не-
устойку (штраф) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 24 цього договору;

7) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести 
облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених непола-
док, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

9) інформувати споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з 
побутовими відходами;

10) мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послу-
ги з перероблення та захоронення побутових відходів, та перевозити побутові відхо-
ди тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відхо-
дами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з 
урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту;

11) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейне-
рів у разі перебування їх у власності виконавця;

12) ліквідувати звалище твердих відходів протягом однієї доби з моменту його 
утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, 
а також невідкладно проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під 
час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

Ціна та порядок оплати послуг
14. Споживач вносить однією сумою плату виконавцю, яка складається з:
плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затвердженого та-

рифу на послугу та обсягу надання послуг, визначених відповідно до законо-
давства;

плати за абонентське обслуговування в розмірі, визначеному виконавцем, але 
не вище граничного розміру, визначеного Кабінетом Міністрів України.

15. Згідно з рішенням _________________________________________________
                                                (назва органу місцевого самоврядування) 

від ___ __________ 20__ р. № ______ тариф на послугу з поводження з 1 куб. ме-
тром (тонною) відходів становить:

твердих _____ гривень за 1 куб. метр (тонну);
великогабаритних _____ гривень за 1 куб. метр (тонну);
ремонтних _____ гривень за 1 куб. метр (тонну);
рідких _____ гривень за 1 куб. метр (тонну).
Плата за абонентське обслуговування становить  ___________ гривень на місяць.
16. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
Плата за послугу та за абонентське обслуговування нараховується щомісяця.
Початок і закінчення розрахункового періоду для розрахунку за платою за або-

нентське обслуговування завжди збігаються з початком і закінченням календарно-
го місяця відповідно. 

17. Виконавець формує на підставі норм надання послуг рахунок на оплату послуг 
та надає споживачеві у строк не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного 
строку внесення плати за послуги. 

Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача раху-
нок може надаватися в електронній формі, зокрема за допомогою доступу до елек-
тронних систем обліку розрахунків споживачів.

18. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше 20 числа мі-
сяця, що настає за розрахунковим, що є граничним строком внесення плати за спо-
житу послугу.

19. За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесен-
ня авансових платежів. 

Під час здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий пе-
ріод, за який вона здійснюється, та призначення платежу (плата виконавцю, спла-
та пені, штрафів).

У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або за зазначений 
споживачем період виникла переплата, виконавець має право зарахувати такий пла-
тіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за мину-
лі розрахункові періоди в разі її наявності, а в разі відсутності такої заборгованості — 
в рахунок майбутніх платежів споживача починаючи з найближчих до дати здійснен-
ня платежу розрахункових періодів.

Виконавець не має права зараховувати плату за послугу в рахунок погашення пе-
ні, нарахованої споживачу без згоди споживача.

20. У разі коли споживач не повністю вніс плату виконавцю за розрахунковий пе-
ріод, а також коли виконавець здійснює зарахування переплати в рахунок заборго-
ваності за минулі періоди або в рахунок майбутніх платежів споживача, отримані від 
споживача кошти зараховуються:

у першу чергу — в рахунок плати за послугу;
у другу чергу — в рахунок плати за абонентське обслуговування.
21. Споживач не звільняється від оплати послуги, інших платежів, визначених від-

повідним договором про надання послуг, отриманої ним до укладення цього договору.
Відповідальність сторін за порушення договору

22. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 
26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

23. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якос-
ті споживач викликає виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості 
та/або якості наданих послуг. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик спожива-
ча для перевірки якості надання послуги у строк не пізніше ніж протягом однієї доби 
з моменту отримання відповідного повідомлення споживачу.

Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
27 грудня 2018 р. № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відпо-
відності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багато-
квартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповід-
них послуг» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

24. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пе-
ню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір 
сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім 
днем граничного строку внесення плати за послугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані на-
селенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з 
оплати праці, підтвердженої належним чином. 

У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної 
якості виконавець здійснює перерахунок вартості послуг, а також сплачує спо-

живачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості спо-
живання послуги, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців на-
раховується менш як 12 — за фактичний час споживання послуги), за кожен день 
ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості (за ви-
ключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періо-
ду, протягом якого відбувалася ліквідація наслідків аварій або усунення виявле-
них неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

Аварійно-відновними роботами є комплекс робіт з ліквідації наслідків аварій, 
що виникли, а також із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям.

Порядок і умови внесення змін до договору,  
зокрема щодо ціни послуги

25. Виконавець має право вносити зміни до договору. У разі внесення виконавцем 
змін до договору, крім зміни ціни договору, такі зміни вступають в силу через 30 днів 
з моменту розміщення цих змін на _________________________________________
______________________________________________________________________.

(назва офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування та/або веб-сайту виконавця)
Інформування споживача про намір зміни ціни/тарифу на послугу здійснюється 

виконавцем в порядку, затвердженому Мінрегіоном.
26. У разі прийняття органом місцевого самоврядування рішення про зміну цін/

тарифів на послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх 
у дію, повідомляє про це споживачам з посиланням на рішення відповідних органів 
шляхом розміщення на офіційному веб-сайті виконавця.

У разі зміни цін/тарифів протягом строку дії договору нові тарифи застосовують-
ся з моменту їх введення в дію. Виконавець зобов’язаний внести відповідні зміни до 
договору шляхом розміщення нової редакції договору на офіційному веб-сайті орга-
ну місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця за посиланням:
______________________________________________________________________. 

(посилання на сторінку офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування  
та/або веб-сайту виконавця)

Форс-мажорні обставини
27. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове не-

виконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-
мажорних обставин.

28. Форс-мажорними обставинами є надзвичайні та невідворотні обставини, які ви-
никли в результаті не передбачених сторонами подій, що об’єктивно унеможливлюють 
виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, обов’язків згідно із законо-
давчими та іншими нормативними актами, зокрема пожежі, землетруси, повені, зсу-
ви, вибухи, війна або військові дії, страйк, блокада. Доказом настання форс-мажорних 
обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

Строк дії договору, порядок і умови  
продовження його дії та розірвання

29. Цей договір набирає чинності з дня акцептування його споживачем, але не ра-
ніше ніж через 30 днів з моменту опублікування і діє протягом одного року з дати на-
брання чинності.

30. Якщо за 30 днів до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не по-
відомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається про-
довженим на черговий однорічний строк. 

31. Дія договору припиняється у разі:
закінчення строку, на який його укладено, якщо одна із сторін повідомила про від-

мову від договору відповідно до пункту 30 цього договору;
смерті фізичної особи — споживача (виконавця);
прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи — споживача (виконавця) або 

визнання його банкрутом.
Дія договору припиняється шляхом розірвання за:
взаємною згодою сторін;
односторонньої відмови від договору;
рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору ін-

шою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. 
32. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання 

зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними.
Прикінцеві положення

33. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо во-
ни не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судово-
му порядку.

34. Повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором, 
споживач надсилає виконавцю засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізи-
ти виконавця» цього договору. Виконавець надсилає повідомлення, документи та ін-
формацію, що  передбачені цим договором, на поштову адресу нерухомого майна 
споживача або іншими засобами зв’язку, зазначеними споживачем. 

Реквізити виконавця

____________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання,  

що діє на підставі документа)
____________________________________________

(назва, ким і коли затверджений)
код згідно з ЄДРПОУ __________________________
місцезнаходження ____________________________
____________________________________________
рахунок _____________________________________
у __________________________________________,
МФО _______________________________________
номер телефону ______________________________
адреса електронної пошти ______________________
офіційний веб-сайт ____________________________ 
__________    ________________________________
       (підпис)          (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

Додаток 
до Типового індивідуального договору  

про надання послуг з поводження  
з побутовими відходами

Заява-ПРИєДнання 
ознайомившись з умовами договору про надання послуги з поводження  

з побутовими відходами, розміщеного на _________________________________
               (назва офіційного веб-сайту
______________________________________________________________________,

органу місцевого самоврядування та/або веб-сайту виконавця послуги)
приєднуюсь до договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами з 
______________________________________________________________________

(назва виконавця)
з такими даними.

1. Інформація про споживача:
1) найменування/прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) _________________

______________________________________________________________________
ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) ____________________________
адреса ______________________________________________________________
номер телефону ______________________________________________________
адреса електронної пошти _____________________________________________;
2) адреса приміщення споживача:
вулиця ___________
номер будинку __________ номер квартири (приміщення) _______
населений пункт ____________________
район _____________________________
область ___________________________
індекс ____________________________;
3) кількість зареєстрованих осіб у квартирі (приміщенні) споживача ___________.
Відмітка про підписання споживачем цієї заяви-приєднання:

______________
(дата)

________________
(особистий підпис)

____________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові  

(за наявності)

Своїм підписом споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його 
персональних даних згідно із законодавством та можливу їх передачу третім осо-
бам, які мають право на отримання цих даних згідно із законодавством, зокрема що-
до кількісних та/або вартісних обсягів наданих за договором послуг.».

Розшукуються спадкоємці Мороз надії яківни, яка померла 
19.04.2021 р. (спадкова справа №177/2021). Звертатися за адресою: 

м. Харків, пр-т Гагаріна, 43, приватний нотаріус Гончаренко Н. Ю. 
тел. 095-209-19-55.

оГолоШЕння

Розшукуються спадкоємці Батракова євгена васильовича, 
08.03.1938 р.н., який помер 17.04.2020 р. (спадкова справа 

№189/2021). Звертатися за адресою: м. Харків, пр-т Гагаріна, 43, 
приватний нотаріус Гончаренко Н. Ю. тел. 095-209-19-55.
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оголошення

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

Повістки про виклик:

- Гр-н Склянко Олександр Миколайович, 05.08.1973 р.н., що про-
живає за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. 
Севастопольська, буд. 66/2, кв. 18 та зареєстрований за адресою: Ав-
тономна Республіка Крим, м. Сімферополь, проспект Побєди, буд.  
№ 208-а, кв. № 69, 08 листопада 2021 року о 09 год. 00 хв.;

- Гр-н Черних Микола Сергійович, 12.10.1978 р.н., що проживає та 
зареєстрований за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Польова, буд. 24/23, кв. 70, 08 листопада 2021 року о 10 
год. 00 хв.;

- Гр-н Морозов Євген Вікторович, 04.05.1981 р.н., що проживає за 
адресою: Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Шкіль-
на, буд. 4 та зареєстрований за адресою: Автономна Республіка Крим,  
м. Сімферополь, бульвар І. Франка, буд. 13, 08 листопада 2021 року 
об 11 год. 00 хв.;

- Гр-н Кузьмінський Костянтин Олексійович, 27.09.1984 р.н., що за-
реєстрований та проживає за адресою: Автономна Республіка Крим,   
м. Сімферополь, проспект Кірова, буд. 44, кв. 12, 08 листопада 2021 
року о 12 год. 00 хв.;

- Гр-н Мірошниченко Олександр Валерійович, 16.09.1984 р.н., що за-
реєстрований та проживає за адресою: Автономна Республіка Крим,  
м. Севастополь, вул. Козлова, буд. 56, 08 листопада 2021 року о 13 
год. 00 хв.;

- Гр-н Проскурін Роман Вячеславович, 04.08.1989 р.н., що проживає 
за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Горько-
го, буд. 14, кв. 12 та зареєстрований за адресою: м. Харків, проїзд Ста-
діонний, буд. 4/4, кв. 25, 08 листопада 2021 року о 14 год. 00 хв.;

- Гр-н Сущенок Олег Олександрович, 12.10.1989 р.н., що проживає 
за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Захід-
на, буд. 68 та зареєстрований за адресою: Автономна Республіка Крим, 
с. Малий Маяк, м. Алушта, вул. Морська, буд. 11, кв. 77, 08 листопада 
2021 року о 15 год. 00 хв.;

- Гр-н Старченко Антон Олександрович, 28.11.1985 р.н., що прожи-
ває за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. ген. 
Мельника, буд. 1, кв. 292 та зареєстрований за адресою: Автономна 
Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Артелеристів, буд. 62, 08 листо-
пада 2021 року о 16 год. 00 хв.

Вам необхідно з’явитися відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК 
України у вказаний день та час в кабінет № 1406Б  Офісу Генерального 
прокурора за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15 до прокурора гру-
пи прокурорів у кримінальному провадженні — прокурора відділу на-
гляду та інформаційно-аналітичної роботи у кримінальних проваджен-
нях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у До-
нецькій і Луганській областях та в умовах збройного конфлікту, управ-
ління нагляду та інформаційно-аналітичної роботи у кримінальних про-
вадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих терито-
ріях у Донецькій і Луганській областях та в умовах збройного конфлік-
ту, Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочи-
нів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального про-
курора Гайдара В. А., для вручення повідомлення про підозру, прове-
дення допиту у якості підозрюваного та інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 42020000000002254 від 23.11.2020.

Про неможливість явки необхідно заздалегідь повідомити прокурора. 
Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судо-

вого 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, подорожі 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 інших близьких осіб або 
серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення осо-

би на виклик.
Наслідки неприбуття на виклик:
1) якщо підозрюваний, який був у встановленому порядку виклика-

ний, не з’явився до прокурора без поважних причин або не повідомив 
про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід 
або на нього накладається грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 0,5 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) ухилення від явки на виклик прокурора (неприбуття на виклик без 
поважної 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.

29.10.2021 Національний банк України прийняв рішення про  
виключення з Державного реєстру фінансових установ ПТ «ЛОМ-
БАРД «АВЕРС» (ЄДРПОУ 37030601), ПТ «ЛОМБАРД «БЕЗ ШТРАФІВ»  
(ЄДРПОУ 37017780), ПТ «ЛОМБАРД «ГРОШОВА ДОПОМОГА» (ЄДРПОУ 
37906120), ПТ «ЛОМБАРД «ДК» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХ-
НОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАН КОЦЬКИЙ»)» (ЄДРПОУ 
38038690), ПТ «ЛОМБАРД «ДРУЖБА» (ЄДРПОУ 39917717), ПТ «ЛОМ-
БАРД «КЛОНДАЙК» (ЄДРПОУ 36484957), ПТ «ЛОМБАРД З УЧАСТЮ 
ТОВ «УКР КРЕДИТ СЕРВІС» І КО» (ЄДРПОУ 37007698), ПТ «ЛОМБАРД 
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ» (ЄДРПОУ 37811337), ПТ«ЛОМБАРД ТОВ «НАДАЛ» 
І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 37395004), ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД 
«ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НІК» СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «ЛЕММА» 
У ФОРМІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ І КОМПА-
НІЯ» (ЄДРПОУ 23454927), ПТ «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ»  
(ЄДРПОУ 36620970), ПТ «ЛОМБАРДІЯ «ЛОМБАРД» (ЄДРПОУ 
37633121), ТОВ «ФІНСОЛЮШИНС» (ЄДРПОУ 42925542), ТОВ «ФК 
«АКОРД» (ЄДРПОУ 42457245), ТОВ «ПРАЙМ БІЗНЕС РЕСУРС»  
(ЄДРПОУ 42483909), ТОВ «ФК «УКРІНВЕСТ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 
41934556), ТОВ «ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН» (ЄДРПОУ 41586366), 
ТОВ «ФК «ГРИФОН» (ЄДРПОУ 42990805), ТОВ «ВОЛИНСЬКА ФАКТО-
РИНГОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 38691844), ТОВ «ДІАМАНТ-ФІНАНС» 
(ЄДРПОУ 43597961), ТОВ «ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМ-
ПАНІЯ» (ЄДРПОУ 41323009), ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ 
АКТИВ» (ЄДРПОУ 25586047), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ ДІМ» 
(ЄДРПОУ 41653861), ТОВ «СИЦУМОН» (ЄДРПОУ 40688762), ТОВ «ФК 
«ДІТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43354149), ТОВ «ФК «ІНТЕРЛОАН» (ЄДРПОУ 
41638581), ТОВ «УТРЕНС ПРОМІС» (ЄДРПОУ 40197715), ТОВ «ФК 
«ФІНТАНДЕМ» (ЄДРПОУ 41736523), ТОВ «КК «ХЛІБНИЙ КРАЙ ІНВЕСТ» 
(ЄДРПОУ 40518562), ПТ «ЛОМБАРД «ІЗІЛОН» (ЄДРПОУ 41081620), 
ТОВ «ФК «ВІРТУОЗ» (ЄДРПОУ 42253561), ТОВ «БУРЛІНК ЛТД»  
(ЄДРПОУ 42910358), ТОВ «ФК «ФІН-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42681905), ТОВ 
«ФК «ІНТЕРНАЛ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43328407), ТОВ «ФК «СЕКВЕН-
ЦІЯ» (ЄДРПОУ 40094618), ТОВ «ФК «АННЕСІ» (ЄДРПОУ 42062950), 
ТОВ «ФК «АРТЕМІДА» (ЄДРПОУ 42152860), ТОВ «ФК «БУДІНВЕСТ-
КОНСАЛТ-21» (ЄДРПОУ 42041332), ТОВ «ФК «ДІВІОН» (ЄДРПОУ 
40273607), ТОВ «КОММЕРСЕ КРЕДИТ ПРОФІТ» (ЄДРПОУ 41886644), 
ТОВ «КУ «ПРИВАТ ІНВЕСТГРУП» (ЄДРПОУ 40343490), ТОВ «ФК 
«ПЛАЗА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40514332), ТОВ «ФК «ОСНОВАФІНАНС»  
(ЄДРПОУ 41736675), ТОВ «ФК «ЛОРДЕКС» (ЄДРПОУ 42180829), 
ТОВ «МАНТОР» (ЄДРПОУ 40157061), ТОВ «ФК «ДОБРОБУТ»  
(ЄДРПОУ 41220760), ТОВ «ФК «КЕШ МЕШ» (ЄДРПОУ 42307260), ТОВ  
«БІГСТАР АПК» (ЄДРПОУ 39719294), ТОВ «СУЕРТЕ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 
41371927), ТОВ «ТРАНШ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 41812530), ТОВ «ФК 
«ФІН-АЙ» (ЄДРПОУ 40417111), ТОВ «ФК «ФІНКОМ КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 
38683372), ТОВ «ФК «ЮА КЕШ» (ЄДРПОУ 42307208), ТОВ «РІО ФІН» 
(ЄДРПОУ 42567894), ТОВ «КАСКАД ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43481373) у 
зв’язку з відсутністю в них чинних ліцензій.

ОГОЛОШЕННЯ
Спілка співвласників майнових паїв членів КСП «Україна» (с. Овсю-

ки Лубенського р-н, Полтавська обл.) оголошує проведення загальних 
зборів співвласників майнових паїв, 09 грудня 2021 року(вівторок) об 
11- 00 годині за адресою: вул. Веселкова, 76, м. Пирятин Лубенський 
р-н, Полтавська обл.

Порядок денний:
1. Звіт голови спілки співвласників пайового фонду майна КСП 

«Україна» с. Овсюки.
2. Затвердження результатів інвентаризації майна пайового фонду 

КСП « Україна».
3. Розгляд клопотань співвласників майна про виділення майна в 

натурі.
4. Затвердження переліку майна, що залишилось в спілці співвлас-

ників КСП «Україна» с. Овсюки.
5. Передача майна, яке входило до пайового фонду майна КСП 

«Україна» с. Овсюки  Гребінківській об’єднаній територіальній громаді.
6. Розгляд заяв про вихід зі складу учасників — співвласників пайо-

вого фонду майна КСП «Україна» с. Овсюки.
Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати пас-

порт (документ, що посвідчує особу), свідоцтво про право власності на 
майновий пай члена Колективного сільськогосподарського підприєм-
ства «Україна», документи, які посвідчують цю особу її повноважен-
ня представника (довіреність, видана відповідно до діючого законо-
давства).

Спілка власників майнових паїв КСП «Україна»

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає у якості обвину-
ваченого Степанча Михайла Михайловича, який мешкає за адресою: 
Донецька область, м. Донецьк, вул. Героїв Сталінграду, б. 32, кв. 28 
по кримінальному провадженню щодо Степанчі М. М., у вчинені кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Судові засідання відбудуться 11 листопада 2021 року о 09:00 годи-
ні (резервна дата 08 грудня 2021 року о 09:00 годині) в приміщенні су-
ду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 20.

Явка обвинуваченого до суду є обов›язковою. У разі неявки до су-
ду без поважних причин, це оголошення вважається належним пові-
домленням і справу буде розглянуто, по суті, за наявними матеріала-
ми справи.

Суддя Д. Г. Пантелєєв

Артемівський міськрайонний суду Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. 
Миру, 5) розглядає обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22021020000000007 від 
19.01.2021 року, складеного відносно Колмикової Світлани Вікторівни, обвину-
ваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2  
ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 332-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Обвинувачена Колмикова Світлана Вікторівна, 19.01.1962 року народження, 
що проживає за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Куйбишева, буд. 
21, кв. 4, викликається на 11 листопада 2021 року на 14.00 годину до суду, кабі-
нет № 306, для участі у розгляді кримінального провадження.

У випадку неприбуття обвинуваченої, вона повинна повідомити суд про причи-
ну неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутності. 

Суддя О. М. Лапченко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по 
кримінальному провадженню 1-кп/185/362/21, справа № 263/1123/21 
за обвинуваченням Панкова Віталія Володимировича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному прова-
дженню призначено за адресою: вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград, 
Дніпропетровська область.

Обвинувачений Панков Віталій Володимирович викликається для 
участі в підготовчому судовому засіданні, призначеному на 17 листо-
пада 2021 року о 09.00 годині, у приміщенні Павлоградського місь-
крайонного суду Дніпропетровської області, який знаходиться за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

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

Суддя Н. Г. Самоткан

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по 
кримінальному провадженню 1-кп/185/161/21, справа № 185/9940/16-к 
за обвинуваченням Сєркова Олександра Олександровича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному прова-
дженню призначено за адресою: вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград, 
Дніпропетровська область.

Обвинувачений Сєрков Олександр Олександрович викликається для 
участі в підготовчому судовому засіданні, призначеному на 16 листо-
пада 2021 року об 11.00 годині, у приміщенні Павлоградського місь-
крайонного суду Дніпропетровської області, який знаходиться за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

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

Суддя Н. Г. Самоткан

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Конопліна Михай-
ла Сергійовича, 20.04.1991 р.н., як обвинуваченого у кримінальному прова-
дженні № 296/4375/21 по обвинуваченню у вчиненні кримінального право-
порушення за ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК України, під головуванням суд-
ді Покатілова О. Б., в підготовче судове засідання, що відбудеться  11 лис-
топада 2021 року о 09.15 год. та у судове засідання, що призначено на 03 
грудня 2021 року о 09.30 год. в приміщенні Корольовського районного су-
ду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова!
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 

повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. Б. Покатілов

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Іванова Свя-
тослава Юрійовича, як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні № 296/9559/20 у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1  
ст. 258-3,ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Янчук Н. П., у 
судове засідання, що відбудеться 10.11.2021 об 11.00 год., 14.12.2021 
о 14.00 в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, зал 6-К (каб. 224).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Чумеля Дми-
тра Анатолійовича, 21.01.1985 р.н., як обвинуваченого у кримінально-
му провадженні № 296/6198/18 1-кп/296/371/21 у вчиненні криміналь-
них правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під голову-
ванням судді Шимон Л. С., в судове засідання, що відбудеться 15 лис-
топада 2021 р. о 10 год. 45 хв. та 13 грудня 2021 р. о 09 год. 30 хв. в 
приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний 1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Чернораєва Ві-
талія Борисовича, 11.06.1960 р.н., як обвинуваченого у кримінальному 
провадженні № 296/3193/19 1-кп/296/375/21 у вчиненні кримінальних 
правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуван-
ням судді Шимон Л. С., в судове засідання, що відбудеться 10 листо-
пада 2021 року о 16 год. 00 хв., 01 грудня 2021 року о 09 год. 10 хв. в 
приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний 1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компа-

нія «Карточка Плюс» (код ЄДРПОУ — 39955100) повідомляє, що То-
вариством було втрачено свідоцтво про реєстрацію фінансової уста-
нови серія ФК № В0000190, видане Національним банком України від 
18.03.2021 року та втрачено Розпорядження про видачу Товариству з 
обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Карточка Плюс» 
ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансо-
вих послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) №692 
від 23.03.2017 року, виданого Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

Втрачене свідоцтво 

про здобуття базової середньої освіти  ХА №51286855 

на ім’я Заливадна Аріадна Андріївна, вважати недійсним.

Протягом місяця запрошую до приватного нотаріуса Дніпровсько-
го міського нотаріального округу Дубовенко В. О. (м. Дніпро, вул. Кня-
зя Володимира Великого, буд.14, прим.1) спадкоємців щодо спадщи-
ни Ходора Олега Вікторовича, померлого 13.03.2021р.
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Київська +6 +11 +13 +18 Черкаська +6 +11 +13 +18
Житомирська +6 +11 +11 +16 Кіровоградська +6 +11 +13 +18
Чернігівська +5 +10 +13 +18 Полтавська +5 +10 +12 +17
Сумська +6 +11 +10 +15 Дніпропетровська +6 +11 +13 +18
Закарпатська +5 +10 +9 +14 Одеська +7 +12 +15 +20
Рівненська +5 +10 +8 +13 Миколаївська +7 +12 +15 +20
Львівська +5 +10 +8 +13 Херсонська +6 +11 +15 +20
Івано-Франківська +4 +9 +9 +14 Запорізька +6 +11 +13 +18
Волинська +5 +10 +8 +13 Харківська +5 +10 +12 +17
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Чернівецька +4 +9 +11 +16 Луганська +4 +9 +11 +16
Тернопільська +4 +9 +8 +13 Крим +7 +12 +15 +20
Вінницька +6 +11 +13 +18 Київ +9 +11 +15 +17
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ДО 100-Річчя  ГіДРОмеТеОРОлОГічНОї служби В укРАїНі

Чим забруднене повітря

Іраїда КОЛІСНИК,  
начальник відділу 

інформації 
Центральної геофізичної 

обсерваторії 
імені Бориса Срезневського,  

почесний працівник 
гідрометслужби України, 

Ніна РОТАЧ, 
начальник лабораторії 

спостережень 
за забрудненням 

атмосферного повітря 
Центральної геофізичної 

обсерваторії 
імені Бориса Срезневського,  

почесний працівник 
гідрометслужби України

У 1960-х роках минуло-
го століття в гідромет-

службі України, крім всіх 
видів гідрометеорологіч-
них спостережень, що про-
водили, почав розвивати-
ся новий напрям діяльності 
— вивчення і контроль за-
бруднення природного се-
редовища. 

Діяльність державної сис-
теми спостережень та ла-
бораторного контролю, 
яка формувалася протя-
гом останньої третини ХХ 
століття, — важлива лан-
ка в здійсненні й підвищен-
ні ефективності природоохо-
ронних заходів.

Головне завдання сис-
теми — спостереження за 
рівнем хімічного забруд-
нення природного середо-
вища (атмосферного пові-
тря, атмосферних опадів, 
вод суші за гідрохімічни-
ми та гідробіологічними по-
казниками, морських вод, 
ґрунтів); оцінка фактично-
го стану забруднення і йо-
го зміни під впливом при-
родних чинників і антро-
погенного впливу, прогноз 
та оцінка рівня забруднен-
ня природного середови-
ща, забезпечення зацікав-
лених організацій та насе-
лення відповідною інфор-
мацією, а також одержан-
ня об’єктивної оцінки ефек-

тивності здійснюваних при-
родоохоронних заходів.

Найбільш розвинутою 
ланкою державної служби 
спостережень за станом на-
вколишнього природного се-
редовища ДСНС України 
є мережа спостережень за 
станом забруднення атмос-
ферного повітря.

Перші пункти спостере-
жень було організовано у 
1966-1967 рр. у Києві, Дні-
пропетровську, Маріуполі, 
Кривому Розі, Донецьку, За-
поріжжі, Одесі та Севастопо-
лі на 27 стаціонарних постах.

Із 1974 р. мережа швидко 
розвивалася, і до кінця ХХ 
століття її фактично було 
сформовано. До 2014-го спо-
стереження за станом за-
бруднення повітря проводи-
ли у 53 містах України на 163 
стаціонарних постах. 

У зв’язку з анексією Кри-
му та окупацією частини До-
нецької і Луганської облас-
тей Російською Федерацією 
кількість міст, де проводять 
спостереження за станом за-
бруднення атмосферного по-
вітря, зменшилася.  

Нині система моніторин-
гу за станом забруднення ат-
мосферного повітря склада-
ється зі 129 стаціонарних по-
стів, розташованих у 39 міс-
тах,  та двох станцій тран-
скордонного переносу за 22 
забруднювальними доміш-
ками.

У 2015 р. припинили спо-
стереження за вмістом у 
повітрі канцерогенної ре-
човини І класу небезпеки 
— бенз(а)пірену через лік-
відацію Донецької регіо-
нальної лабораторії атмос-
фери, яка проводила ана-
ліз аерозольних фільтрів на 
вміст цієї домішки у 45 міс-
тах країни. 

Спостереження прово-
дять на стаціонарних постах 
(ПСЗ), обладнаних комп-
лектними лабораторіями 
ПОСТ-1 та ПОСТ-2 щоден-
но, крім неділі та святкових 

днів, чотири рази на добу о 1, 
7, 13 та 19 годині. Місця роз-
ташування постів узгодже-
но з місцевими органами ко-
лишньої Державної санітар-
ної служби.

Хімічний аналіз проб ат-
мосферного повітря здій-
снюють у 27 територіальних 
лабораторіях гідрометслуж-
би, розташованих у великих 
промислових містах і облас-
них центрах (за винятком 
Житомира, Івано-Франків-
ська і Чернігова). 

Усі роботи з моніторин-
гу забруднення атмосфер-
ного повітря проводять згід-
но з методичними вказівка-
ми, розробленими наукови-
ми установами та узгодже-
ними з органами стандарти-
зації та метрології. 

Мережу спостережень за 
забрудненням довкілля роз-
будовували десятки фахів-
ців. Серед них варто згадати 
начальників відділів вивчен-
ня та контролю забруднен-
ня природного середовища 
Управління гідрометслужби 
Української РСР  Владисла-
ва Дугінова, Олександра Ко-
совця, керівників лаборато-
рій Валентину Волкову, Інну 
Лагутіну, Альбіну Мізевич.

Оцінку стану забруднен-
ня атмосферного повітря в 
містах України здійснюють 
щомісячно за даними спо-
стережень гідрометеоро-
логічних організацій. Ці да-
ні  обробляють за допомогою 
програмного забезпечен-
ня АРМ «Аерохімія», роз-
робленого фахівцями Цен-
тральної геофізичної обсер-
ваторії імені Бориса Срез-
невського (ЦГО). Узагаль-
нену інформацію надають 
у місцеві органи виконавчої 
влади, місцевого самовряду-
вання. Крім того, за даними 
спостережень готують до-
відки про стан забруднення 
повітря в місті за перше пів-
річчя та рік. Інформацію про 
стан забруднення атмос-
ферного повітря на тери-

торії України розміщують 
на сайті ЦГО у піврічних та 
річних оглядах.

На жаль, останніми міся-
цями громадське радіо у що-
денній програмі «Вдосвіта» 
рекламує результати спо-
стережень за дрібнодис-
персним пилом, які не дають 
об’єктивної картини стану 
забруднення повітря. Адже 
датчики встановлено безсис-
темно, ніхто їх не контролює 
та не перевіряє, тому до най-
більш забруднених міст по-
трапляють ті, які такими не 
були, а справді забруднені — 
Маріуполь чи Кам’янське — 
ніколи не називають як пріо-
ритетні.

Зі стрімким розвитком 
суспільства на початок ХХІ 
століття виникла потреба ін-
формування населення про 
стан забруднення навко-
лишнього природного сере-
довища, передусім про стан 
повітря. Виходячи з досвіду 
європейських країн, де рі-
вень його забруднення в на-
селених пунктах визнача-
ють переважно за допомо-
гою автоматизованих газо-
аналізаторів, в Україні поча-
ли удосконалювати та осу-
часнювати державну мере-
жу спостережень.  

Зокрема розроблено при-
родоохоронні заходи, які пе-
редбачають створення авто-
матизованої системи моніто-
рингу довкілля, модерніза-
цію мережі аналітичних ла-
бораторій, методів та засобів 
моніторингу, підготовку та 
перепідготовку кадрів. 

Однак відсутність протя-
гом останнього десятиліття 
самостійного органу держав-
ної виконавчої влади в галу-
зі гідрометеорології та моні-
торингу забруднення при-
родного середовища стримує 
розвиток мережі моніторин-
гу забруднення повітря. Зо-
крема в Україні немає стан-
цій фонового моніторингу, 
яких у наших європейських 
сусідів по кілька.

У приватного нотаріуса Дніпровського міського 

нотаріального округу Баніної В.М. відкрито спадкову 

справу до майна померлої 28.05.2021 р. Яценко Неонілли 

Валеріївни, 15.11.1992 року народження. Спадкоємцям в строк 

до 28.11.2021 року необхідно звернутися до нотаріуса за адресою: 

місто Дніпро, вулиця Січових стрільців, будинок 19.
Харківський апеляційний суд викликає Губіна Владислава Валерійовича, 

12 серпня 1974 року народження, на 11:00 годину 17 листопада 2021 ро-
ку для участі у судовому засіданні з розгляду апеляційних скарг прокурора 
та захисника Кундіуса І. В., на вирок Орджонікідзевського районного суду  
м. Харкова від 13 квітня 2018 року відносно Губіна Владислава Валерійо-
вича.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Харківського апеляційного 
суду (м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 36, 2-й поверх, зала судо-
вих засідань № 16).

Суддя Анатолій ЛЮШНЯ

Повідомлення
Адмінколегією Північного ОТВ АМКУ прийнято Рішення від 26.08.2021 

№ 60/67-р/к у справі № 90/60/92-рп/к.21, яким дії ТОВ «Декор Таун» 
(41830785) визнано порушенням ЗЕК, передбаченого п.13 ст.50 ЗУ «Про 
захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації терито-
ріальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений 
головою Відділення строк.

З детальним текстом Рішення можна ознайомитись на офіційному веб-
сайті Північного ОТВ АМКУ за посиланням https://northmtv.amcu.gov.ua/
npas/rishennya-59.

Харківський апеляційний суд викликає Гриву Романа Сергійовича, 
01.08.1982 року народження, на 10:00 годину 28 грудня 2021 року, 
для участі у розгляді клопотання про поновлення строку на апеляцій-
не оскарження вироку Дзержинського районного суду м. Харкова від 
14 лютого 2019 року щодо Гриви Романа Сергійовича.

Розгляд клопотання відбудеться у приміщенні Харківського апеля-
ційного суду за адресою: м. Харків, м-н Героїв Небесної Сотні, 36, 2-й 
поверх, зала судових засідань №16, суддя-доповідач Люшня А. І.

У кримінальному провадженні № 22021000000000252 від 

23.07.2021 Єгоров Ігор Анатолійович підозрюється у вчиненні шпи-

гунства, а саме у діянні, умисно вчиненому громадянином Російської 

Федерації, що полягало у збиранні з метою передачі іноземній держа-

ві — Російській Федерації, відомостей, що становлять державну та-

ємницю, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передба-

ченого ч. 1 ст. 114 КК України.
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