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Vega вкотре підкоряє 
космос

НАШІ МОЖЛИВОСТІ. З космодрому Куру у Французькій Гві-
ані цього тижня відбувся 18-й успішний пуск європейської раке-
ти-носія легкого класу Vega. Вона вивела на орбіту три розві-
дувальні супутники CERES на замовлення міністерства оборо-
ни Франції.

Тішить участь вітчизняних фахівців у цьому проєкті. Блок мар-
шового двигуна РД-843, який використовують у складі рідинної 
рушійної установки 4-го ступеня ракети-носія Vega, розробило 
ДП «КБ «Південне». А серійно виготовляє його ДП «ВО Півден-
ний машинобудівний завод».

Особливість РД-843 полягає у можливості багаторазового за-
пуску під час польоту (до п’яти включень), завдяки чому забез-
печується розведення супутників на різні орбіти. Тривають робо-
ти з поліпшення характеристик двигуна для розширення діапа-
зону корисних навантажень.

Цього року це вже третій пуск Vega, повідомляє пресцентр КБ 
«Південне». Загалом із 2012-го Vega стартувала 20 разів, виві-
вши на навколоземну орбіту 111 космічних апаратів. 

ДЕНИС МОНАСТИРСЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

40% 
українців віком понад 18 років 

вакциновано від COVID-19 принаймні 
першою дозою. У столиці завершили 

вакцинацію 50% містян

«Ми розглядаємо ситуацію 
на білорусько-польському 

кордоні в контексті 
стратегії Кремля 

на послаблення 
Євросоюзу». 

Тисяча гривень 
вакцинованим —  
на віртуальну картку 
в «Дії»

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Ці кошти не оподатковуватимуть, 
вони не впливатимуть на можливість отримання субсидії
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ФІНАНСИ

Донбас Медіа Форум засвідчив, 
що журналісти найбільш 
потерпілого від війни регіону 
залишаються на передньому  
краї інформаційної війни

СЛОВО –– ЗБРОЯ

Як українські банки 
збираються кредитувати 
вітчизняний бізнес у 
нинішніх реаліях, з’ясовував 
«Урядовий кур’єр»

ЦИТАТА ДНЯ

7 
ПОСТАНОВА КМУ

«Деякі питання реалізації експериментального 
проекту із здійснення освітніх заходів та  
проведення оцінки якості знань (компетентностей) 
працівників системи екстреної медичної  
допомоги на національному рівні»
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Велика Британія підтвердила статус 
великого союзника 
ОРГАНІЗОВАНИЙ ОПІР. Наші країни мають спільне бачення протидії викликам і загрозам сьогодення

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

На тлі загрози з боку Росії, 
що загострюється фактично 

день у день на білорусько-поль-

ському й особливо на українсько-
російському кордонах, постає пи-
тання організованого захисту. І 
від прямої воєнної загрози кра-
їни-агресора, і від створюваних 
нею гібридних викликів. Західні 

аналітики вважають листопадо-
ве загострення найбільшим з вес-
ни 2014 року. Тому дедалі глиб-
шим стає розуміння колектив-
ної безпеки навіть поза межами  
НАТО.

Першими це почали розумі-
ти на Британських островах. Зая-
ва тамтешнього прем’єр-міністра 
Бориса Джонсона про необхід-
ність виступити на захист Укра-
їни, тобто обстояти мир і стабіль-

ність у Європі загалом, істотно від-
різняється від звично-нейтраль-
них нам «занепокоєння і стурбо-
ваності», якими закидають 
нас інші країни Заходу від 
початку російської агресії.

Міністр внутрішніх справ про зацікавлення в 
розширенні співпраці з ЄС для спільного протистояння 
гібридній агресії 
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ДОКУМЕНТИ
2. У Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій 

формі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 «Деякі питання надання житлових суб-
сидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі» (Офіцій-
ний вісник України, 2019 р., № 36, ст. 1263; 2020 р., № 3, ст. 161; 2021 р., № 1, ст. 45):

1) у другому реченні абзацу другого пункту 33 слова «газо-, тепло-, електропостачання для» замінити словами «постачання те-
плової енергії для потреб централізованого або автономного опалення, з постачання та розподілу природного газу або постачан-
ня та розподілу електричної енергії для індивідуального»;

2) пункт 13 доповнити абзацами такого змісту:
«У разі смерті пільговика, на обліковому записі якого станом на 1 червня наявні залишки коштів пільг, член сім’ї померлого, 

на якого поширювалися пільги, може отримати такі кошти шляхом перерахування їх на поточний рахунок в АТ «Ощадбанк», від-
критий за його заявою, поданою до АТ «Ощадбанк» не пізніше ніж 1 грудня того ж року, на підставі:

копії свідоцтва про смерть пільговика;

копії паспорта пільговика;
копії реєстраційного номера облікової картки платника податків пільговика;
довідки про поширення пільг на такого члена сім’ї, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення.».
3. У Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної 

допомоги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632 «Деякі питання виплати державної 
соціальної допомоги» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 61, ст. 1981; 2021 р., № 4, ст. 212, № 35, ст. 2093, № 42, ст. 2554):

1) пункт 7 доповнити абзацами такого змісту:
«суми, які виплачуються з державного чи місцевого бюджету на придбання житла;  
кошти, отримані від продажу квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, у разі купівлі ін-

шої квартири (будинку) протягом шести місяців після здійснення такого продажу.»;
2) абзац четвертий підпункту 2 пункту 14 після слів «на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров’я» доповнити 

словами «, який забезпечує надання первинної медичної допомоги, на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров’я».

ОГОЛОШЕННЯ

Приватний нотаріус Покровського районного нотаріального округу 

Василенко В. А. просить спадкоємців померлої 13.05.2021 року 

Рощупкіної Ніни Олексіївни, 06.08.1955 року народження, звернутися 

для оформлення спадкових прав на належне майно до нотаріальної 

контори за адресою: Донецька область, Покровський район, 

місто Авдіївка, вул. Комунальна, буд. № 4, офіс № 1.

Після смерті Гоготова Андрія Федоровича, 1956 р.н., який помер 
21 грудня 2004 року, відкрилася спадщина. Спадкоємцям звертатися 
до нотаріуса за адресою: 61003, м. Харків, вул. Квітки-Основ’яненка, 
буд. 11, оф. 18, тел. 098-483-12-18, протягом місяця від публікації. 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 17 листопада 2021 р. № 1185 
Київ

Про виділення коштів для забезпечення 
здійснення деяких заходів, спрямованих  
на запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби  
COVID-19, спричиненої коронавірусом  

SARS-CoV-2, та боротьбу з її наслідками
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відповідно до статті 36 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» 

здійснити розподіл бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів у спеці-

альному фонді державного бюджету за програмою 3511380 «Заходи, пов’язані з бороть-
бою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-
CoV-2, та її наслідками», шляхом передачі Міністерству охорони здоров’я бюджетних при-
значень у сумі 33 481 тис. гривень для закупівлі товарів, робіт та послуг, необхідних для на-
дання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричи-
неною коронавірусом SARS-CoV-2, в Донецькій та Одеській областях, та збільшення за спе-
ціальним фондом державного бюджету обсягу видатків розвитку за програмою 2311500 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих 
закладів та заходів у системі охорони здоров’я» у сумі 33 481 тис. гривень.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2021 р. № 47 «Деякі 
питання надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» (Офі-
ційний вісник України, 2021 р., № 10, ст. 433, № 31, ст. 1784) ― із змінами, внесе-
ними постановами Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1175 і 1179, 
зміни, що додаються.

3. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження розподілу бюджетних коштів, перед-

баченого пунктом 1 цієї постанови, та розподілу видатків, передбаченого пунктом 2 змін, 
затверджених цією постановою, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — після зазначеного погодження внесення відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 листопада 2021 р. № 1185       

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 26 січня 2021 р. № 47
1. У Порядку та умовах надання у 2021 році субвенції з державного бюджету міс-

цевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охо-
рони здоров’я, затверджених зазначеною постановою:

1) пункт 3 доповнити підпунктом 94 такого змісту:
«94) капітальні видатки, у тому числі проведення робіт з капітального ремонту, ре-

конструкції приміщень закладів охорони здоров’я, придбання медичного обладнан-
ня, устаткування.»;

2) доповнити Порядок та умови пунктом 33 такого змісту:
«33. Умовою надання субвенції за напрямом, передбаченим підпунктом 94 пункту 3 

цих Порядку та умов, є завершення робіт з капітального ремонту, реконструкції при-
міщень закладів охорони здоров’я до 31 грудня 2021 року.»;

3) в абзаці першому пункту 41 цифру і слово «1 червня» замінити цифрами і сло-
вом «31 грудня».

2. Додаток до постанови викласти в такій редакції:

«Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 26 січня 2021 р. № 47 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 17 листопада 2021 р. № 1185)
РОЗПОДІЛ 

обсягу субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я між місцевими бюджетами
(тис. гривень)

Назва місцевого бюджету  
адміністративно-територіальної одиниці

Усього, обсяг субвенції 
для місцевих  

бюджетів  
(загальний  

та спеціальний фонд)

З них видатки на

лікування хворих  
на цукровий діабет  

інсуліном та нецукровий  
діабет десмопресином  
(видатки споживання,  

загальний фонд)

закупівлю кисневих концентраторів 
(видатки розвитку)

забезпечення централізованою подачею 
кисню ліжкового фонду закладів охорони 

здоров’я, які надають стаціонарну медичну 
допомогу пацієнтам з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавіру-

сом SARS-CoV-2 (видатки розвитку)

забезпечення закладів охорони 
здоров’я, які проводять попередню  
діагностику гострої респіраторної  

хвороби COVID-19, спричиненої  
коронавірусом  SARS-CoV-2  

та наборами для відбору біологічного 
матеріалу методом полімеразної  

ланцюгової реакції (видатки  
споживання, спеціальний фонд)

капітальні видатки, у тому числі 
проведення робіт з капітального  

ремонту, реконструкції приміщень 
закладів охорони здоров’я,  

придбання медичного  
обладнання, устаткування (видатки 

розвитку, спеціальний фонд)загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

Обласний бюджет Вінницької області 193 775,4 49 911,2 27 300 17 000 6 061
Обласний бюджет Волинської області 121 444,9 32 019 7 942,6 10 114,4 4 886 4 072,3
Обласний бюджет Дніпропетровської області 388 414,5 126 453,5 56 979 12 454,1
Обласний бюджет Донецької області 250 067 66 448,4 24 800 42 510 7 229
Обласний бюджет Житомирської області 151 010 42 082,1 14 294 7 000 10 500 4 738,6
Обласний бюджет Закарпатської області 164 148,5 37 524,6 21 918 25 000 4 955,2
Обласний бюджет Запорізької області 210 948,6 57 391,7 30 615 16 500 6 605,6
Обласний бюджет Івано-Франківської області 148 652,7 37 462,2 23 907 5395,1
Обласний бюджет Київської області 235 258,1 64 424,3 31 902 26 000 7 089,2
Обласний бюджет Кіровоградської області 125 817,7 36 936,3 16 536 12 500 3 647,1
Обласний бюджет Луганської області 110 789,8 24 427,4 16 770 26 500 2 587
Обласний бюджет Львівської області 307 323,9 74 636,4 43 992 29 500 9 900,4
Обласний бюджет Миколаївської області 145 901,5 31 349,6 19 773 22 500 4 393,4
Обласний бюджет Одеської області 291 610,7 77 018,1 42 081 14 000 9 386,5 8 681
Обласний бюджет Полтавської області 194 735 54 246,8 24 765 26 500 5 436,4
Обласний бюджет Рівненської області 154 910,8 35 778,2 20 163 25 500 4 552,2
Обласний бюджет Сумської області 175 355,8 33 069,2 18 993 54 500 4 175,6
Обласний бюджет Тернопільської області 120 873,4 30 768,8 18 213 5 500 4 084,9
Обласний бюджет Харківської області 321 963,9 85 559,9 48 750 20 500 10 439,8
Обласний бюджет Херсонської області 146 354,6 36 920,9 18 291 24 572,4 4 029,9
Обласний бюджет Хмельницької області 178 768,3 47 629,1 22 074 28 500 4 930
Обласний бюджет Черкаської області 191 236,7 51 923,7 21 138 42 320,8 4 670,3
Обласний бюджет Чернівецької області 122 783,2 35 942,3 15 756 13 154 3 553,7
Обласний бюджет Чернігівської області 141 254,3 39 037,8 17 628 20 500 3 871,4
Бюджет м. Києва 334 789,2 92 358 54 288 11 741,3
_______ 
Усього 4 928 188,5 1 301 319,5 522 801,6    24 800 170 891,4  466 433,2 150 000 8 681».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 17 листопада 2021 р. № 1186 
Київ

Деякі питання спрямування коштів державного 
дорожнього фонду

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України передати бюджетні 

призначення, передбачені у 2021 році Міністерству інфраструктури у спеціальному фонді дер-
жавного бюджету за програмою 3107280 «Фінансове забезпечення заходів із забезпечення 
безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм» у сумі 100 000 тис. гривень (ви-
датки розвитку), Державному агентству автомобільних доріг на нову бюджетну програму «Фі-
нансове забезпечення розроблення та впровадження заходів з підвищення рівня безпеки до-
рожнього руху на ділянці км 0 + 000 — км 20 + 308 автомобільної дороги загального користу-
вання державного значення Р-01 Київ — Обухів» (видатки розвитку — 100 000 тис. гривень).

2. Внести до Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1085 
(Офіційний вісник України, 2018 р., № 6, ст. 249; 2019 р., № 25, ст. 881, № 59, ст. 2029; 
2021 р., № 56, ст. 3471), зміни, що додаються.

3. Забезпечити:
Державному агентству автомобільних доріг — погодження передачі бюджетних 

призначень, передбаченої пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради Укра-
їни з питань бюджету;

Міністерству фінансів — після зазначеного погодження відкриття нової бюджет-
ної програми «Фінансове забезпечення розроблення та впровадження заходів з під-
вищення рівня безпеки дорожнього руху на ділянці км 0 + 000 — км 20 + 308 автомо-
більної дороги загального користування державного значення Р-01 Київ — Обухів» 
та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;

Державній казначейській службі — перерахування бюджетних коштів відповідно 
до переданих бюджетних призначень.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 листопада 2021 р. № 1186

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду
1. В абзаці п’ятому пункту 3 цифри і слово «2019 році» замінити цифрами і сло-

вами «2019 та 2021 роках».
2. В абзаці шостому пункту 4 цифри і слово «2019 році» замінити цифрами і сло-

вами «2019 та 2021 роках».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 листопада 2021 р. № 1407-р 
Київ

Про ліквідацію Академії зовнішньої розвідки України
Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо ліквідації Академії зо-

внішньої розвідки України (код згідно з ЄДРПОУ 35333276).
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 листопада 2021 р. № 1393-р 
Київ

Про подання до Верховної Ради України проекту 
Закону України «Про ратифікацію Угоди між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Туніської 
Республіки про співробітництво та взаємну допомогу  

в митних справах»
Подати до Верховної Ради України проект Закону України «Про ратифікацію Уго-

ди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туніської Республіки про співробітни-
цтво та взаємну допомогу в митних справах».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 листопада 2021 р. № 1412-р 
Київ

Про залучення позики від Міжнародного 
банку реконструкції та розвитку для реалізації 

інвестиційного проекту «Додаткове фінансування 
проекту «Екстрене реагування на COVID-19  

та вакцинація в Україні»
Визнати за доцільне залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та роз-

витку для реалізації інвестиційного проекту «Додаткове фінансування проекту «Екстре-
не реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» у розмірі 150 млн. доларів США.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 листопада 2021 р. № 1413-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Офісу Генерального 

прокурора на 2021 рік 
 1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити в 

межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Офісу Генерального про-
курора на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків спо-
живання у сумі 20 130 тис. гривень (з них оплата праці — 16 500 тис. гривень) шляхом: 

зменшення їх обсягу за програмою 0901030 «Забезпечення функцій Спеціалізова-
ною антикорупційною прокуратурою»; 

збільшення їх обсягу за програмою 0901010 «Здійснення прокурорської діяльнос-
ті, підготовка та підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури». 

2. Міністерству фінансів забезпечити після погодження Офісом Генерального 
прокурора перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 
цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету вне-
сення відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 листопада 2021 р. № 1416-р 
Київ

Про застосування переговорної  
процедури закупівлі

З метою належного захисту прав та інтересів України у закордонних юрисдик-
ційних органах, захисту інформаційної безпеки держави та недопущення нега-
тивного прецеденту з легалізації агресивної політики Російської Федерації від-
носно України, дозволити Міністерству юстиції здійснити у 2021 році закупівлю 
юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України під час вре-
гулювання спору, шляхом підготовки юридичного висновку про наявність пра-
вових підстав

і доцільності звернення з позовом держави Україна до компанії «Réseaux IP 
Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC)» (за необхідності до інших осіб) та 
щодо наслідків і ризиків такого звернення для держави

(у розрізі відмови від юрисдикційного імунітету, можливих зустрічних позовів, по-
кладення на Україну судових витрат іншої сторони тощо) відповідно до пункту 7 час-
тини другої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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оголошення

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

Заява про екологічні наслідки діяльності
1. Дані про мету і засоби здійснення проєктувальної діяльності
«Будівництво котельні ТМ-650-Т-00-ГТ/Г, автономного джерела теплопоста-

чання» для будинків, що розташовані за адресою: м. Київ, вул.Причальна, 5а» 
2. Перелік найзначніших впливів на стан навколишнього середовища, підсумки 

їх кількісної та якісної оцінки з урахуванням можливих аварійних ситуацій та пе-
релік заходів, що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища.

- Атмосферне повітря. Основні джерела: дахова котельна.
- Кількісний та якісний склад забруднюючих речовин, які викидаються в ат-

мосферне повітря.
- Можливі викиди шкідливих речовин на атмосферу: викиди  оксиду вуглецю, 

діоксиду азоту, оксиду азоту, 
- парникових газів (діоксид вуглецю, метан).Викиди незначні.                                                                   
Для зменшення впливу на навколишнє середовище проєктом передбачено.

Ефективне розсіювання димових газів через димові труби. 
 3. Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
- геологічне середовище — не впливає;
- атмосферне повітря — впливає. Вплив незначний в межах нормативів.
- ґрунти — не впливає;
соціальне середовище — Впливає позитивно. Забезпечення опаленням  жит-

лового будинку та приготування гарячої води.
- техногенне середовище — не впливає;
- мікроклімат — не впливає;
- рослинний та тваринний світ — не впливає.
4. Зобов’язання замовника щодо здійснення проєктних рішень:
ГІП забезпечує проєктування і авторський нагляд над будівництвом у відпо-

відності з погодженою проектною документацією, яка розроблена з урахуванням 
всіх діючих норм і правил по охороні навколишнього середовища.Замовник ра-
зом з підрядною організацією забезпечує будівництво  у відповідності з екологіч-
ними вимогами.Замовник забезпечує безаварійну роботу у відповідності з норма-
ми і правилами охорони праці з врахуванням техніки безпеки, промсанітарії і охо-
рони навколишнього середовища, за що несе відповідальність у встановленому 
законом порядку.

При проведенні господарської діяльності Замовник зобов’язаний:
- експлуатувати будівлю у відповідності з діючими стандартами, нормами і пра-

вилами в галузі охорони навколишнього середовища і техніки безпеки;
- забезпечити виконання комплексу організаційно-технічних заходів, правил 

надійності;
здійснювати візуальний моніторинг навколишнього середовища.
5. Участь громадськості — ознайомлення громадськості через засоби масо-

вої інформації з заявою про екологічні наслідки та наміри. Громадські слухан-
ня не проводились. 

Оголошення № 286/5/6048-НЕР 
про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир 
на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах 

України

1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 

03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах 

пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України;
2.2. лоти: лот 1 — м. Вінниця, до 30 квартир; лот 2 — м. Жито-

мир, до 30 квартир; лот 3 — м. Кропивницький, до 30 квартир; лот 4 
— м. Львів, до 100 квартир; лот 5 — м. Одеса, до 100 квартир; лот 6 
— м. Хмельницький, до 30 квартир; лот 7 — м. Чернівці, до 30 квар-
тир; лот 8 — м. Біла Церква Київської області, до 30 квартир; лот 9 — 
м. Бровари Київської області, до 30 квартир.

3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інфор-

мація про конкурс: www.mil.gov.ua, розділ «Державні закупівлі» – Кон-
курсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир;

3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про проведення кон-
курсу, опублікованого в засобах масової інформації: № 286/5/5668-НЕР 
у газеті «Урядовий кур’єр» від 26.10.2021 № 205 (7073).

4. Результат проведення конкурсу — конкурс відмінено за лотами:
4.1. лот 1 — м. Вінниця, до 30 квартир; лот 2 — м. Житомир, 

до 30 квартир; лот 3 – м. Кропивницький, до 30 квартир; лот 5 — 
м. Одеса, до 100 квартир; лот 6 — м. Хмельницький, до 30 квартир; 
лот 7 — м. Чернівці, до 30 квартир; лот 8 — м. Біла Церква Київської об-
ласті, до 30 квартир; лот 9 — м. Бровари Київської області, до 30 квар-
тир — оскільки подано для участі у конкурсі менше двох конкурсних 
пропозицій;

4.2. лот 4 — м. Львів, до 100 квартир — у зв’язку з відхиленням всіх 
конкурсних пропозицій.

Повідомлення 
про надання дозволу на спеціальне досудове 

розслідування та повістка про виклик

підозрюваного Цендровського Володимира Михайловича

16 листопада 2021 року             місто Дніпро

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропе-
тровська від 15.11.2021 року у справі №203/3749/21, надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Цендров-
ського Володимира Михайловича, 10.08.1972 року народження, за-
реєстрованого та фактично проживаючого за адресою: м. Сімферо-
поль, вул. Мате Залки, буд. 17б, кв. 121, у кримінальному провадженні 
№42015040010000146 від 23 лютого 2015 року за ознаками криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з’явитися о 10:00 
год., 24.11.2021, 25.11.2021 та 26.11.2021 у Дніпровську спеціалізова-
ну прокуратуру у військовій та оборонній сфері Південного регіону, яка 
дислокується за адресою: місто Дніпро, вул. Феодосіївська, 2, до про-
цесуального керівника у кримінальному провадженні — заступника ке-
рівника Дніпропетровської спеціалізованої прокуратури у військовій та 
оборонній сфері Південного регіону Баклана В.В., для вручення повідо-
млення про зміну раніше повідомленої підозри та допиті в якості під-
озрюваного у кримінальному провадженні №42015040010000146 від 
23.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 408 КК України. 

Крім того, Вам необхідно прибути до вищезазначеної прокурату-
ри о 10:00 год. 29.11.2021 та 30.11.2021, для закінчення досудово-
го розслідування (ознайомлення з матеріалами досудового розсліду-
вання, згідно вимог ст. 290 КПК України), вручення обвинувального ак-
ту та реєстру досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№42015040010000146.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст. ст. 
138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Коваленко Віталій Олександрович, 
02.11.1974 р.н., зареєстрований за адресою: Луган-
ська обл., м. Щастя, вул. Каштанова, буд. 4, кв. 5, у 
порядку ст.ст. 133, 135 КПК України, викликається на 
10 год. 22.11.2021, 23.11.2021 та 24.11.2021 до слід-
чого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Лу-
ганській областях (тел. 0645268110) за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко 21, 
для допиту як підозрюваного та проведення інших 
слідчих та процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 22018130000000247 від 16.07.2018. На-
слідки та поважні причини неприбуття особи на ви-
клик визначені ст.ст.138-139 КПК України. 

Слідчий в ОВС Інокентій ЗУБКО

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинуваченого Невойту Віталія Олексан-
дровича, 02.05.1991 р.н., місце проживання: Доне-
цька область, Волноваський район, с. Валер’янівка, 
вул. Шевченка, буд. 7 у судове засідання для здій-
снення спеціального судового провадження у кри-
мінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 
№ 12014050380001088 від 19.08.2014 (справа  
№ 161/5452/18), за обвинуваченням  Невойти В. О. 
у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 
29.11.2021 року о 09:00 годині в залі судового за-
сідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваче-
ного Невойти В. О. кримінальне провадження буде 
здійснюватися за його відсутності. Колегія суддів: 
головуючий суддя Новікова Н. В., судді Погрібна О. М., 
Гавілей М. М.

 Токмацький районний суд Запорізької області, 
викликає обвинуваченого Марфіча Михайла Михай-
ловича, 23.12.1959 р.н., місце проживання: м. Хар-
ків, вул. Кибальчича, буд. 141, у судове засідання 
для здійснення спеціального судового провадження 
у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
за № 22016140000000036 від 28.04.2016 (справа  
№ 461/3087/17), за обвинуваченням Марфіча М. М. 
у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
30.11.2021 року о 14:00 годині в залі судового за-
сідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваче-
ного Марфіча М. М., кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за його відсутності. Колегія суддів: 
головуючий суддя Новікова Н. В., судді Погрібна О. М., 
Гавілей М. М.

Повідомлення спадкоємців про відкриття 
спадщини

11.11.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродо-
нецького районного нотаріального округу Луганської 
обл. Глаговською О.В. була заведена спадкова спра-
ва після смерті Заєць Людмили Борисівни 01.02.1945 
р.н, яка померла 03.08.2021. Для встановлення кола 
спадкоємців, які бажають прийняти спадщину в то-
му числі, які були зареєстровані з померлою на день 
її смерті, та представників малолітніх, недієздатних 
спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх 
спадкоємців прошу з’явитися до приватного нотаріу-
са Глаговської О. В, за адресою: Луганська обл, м. Сє-
вєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина 
буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли 
спадщину подавши заяву нотаріусу.

ПОВІДОМЛЕНЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до вимог ст.ст. 111-112, 276-278 та 

глави 11 КПК України повідомляю, що 12.11.2021 
у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
13.10.2021 за № 22021240000000029 за ознака-
ми злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни складено письмове повідомлення про підозру, 
згідно якого Кадаєв Антон Євгенович, 06.06.1985 
р.н., підозрюється в участі у терористичній організа-
ції, а також в організаційному та іншому сприянні ді-
яльності терористичної організації, тобто у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Кадаєв Антон Євгенович, 06.06.1985 

р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК 
України, викликається на 10 год. 00 хв. 22, 23 та 24 
листопада 2021 року до старшого слідчого-кримі-
наліста слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій облас-
ті Семенчук М.В. в каб. № 128 за адресою: м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел.(0382) 69-85-57, 
65-72-73, для проведення слідчих та процесуальних 
дій (вручення  повідомлення про підозру, допиту як 
підозрюваного, оголошення про завершення досу-
дового розслідування, надання доступу до матеріа-
лів досудового розслідування, ознайомлення з мате-
ріалами кримінального провадження, отримання ко-
пії обвинувального акту та реєстру матеріалів досу-
дового розслідування) у кримінальному проваджен-
ні № 22021240000000029 за ознаками вчинення зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення 

про здійснення спеціального досудового 
розслідування 

Ухвалою слідчого судді Центрального район-
ного суду м. Миколаєва від 09.11.2021 надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування стосовно Соловйова Сергія Юрійови-
ча, 14.02.1972 р.н. у кримінальному провадженні  
№ 42015150410001667 від 17.03.2015. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)
Підозрюваний Соловйов Сергій Юрійович, 

14.02.1972 року народження, останнє відоме міс-
це проживання: Автономна Республіка Крим, Сак-
ський район, смт Новофедорівка, в/ч А1100, на під-
ставі ст.ст. 133, 135 2975 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитись до старшого слідчого-криміналіста 
слідчого відділу Управління Служби безпеки Украї-
ни в Миколаївській області Зелінського О. В., за адре-
сою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 40, тел. (0512) 490-710, 
для участі у слідчих та процесуальних діях у кримі-
нальному провадженні № 42015150410001667 як 
підозрюваний у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 408 КК України, о 10 год. 00 хв. 
23.11.2021 (для отримання письмового повідомлен-
ня про підозру, допиту та інших процесуальних дій). 
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити 
про неможливість явки. Поважні причини та наслід-
ки неприбуття на виклик, передбачені ст.ст. 138, 139 
КПК України.   

Приватний нотаріус Волноваського районного нотарі-
ального округу Донецької області Гуков О. В. повідомляє 
про відкриття спадкової справи після померлої 15 люто-
го 2016 року — Стукало Лесі Володимирівни, 30 червня 
1968 року народження, яка зареєстрована та прожива-
ла на день смерті за адресою: Донецька область, Волно-
васький (колишній Великоновосілківський) район, с. Но-
вопетриківка, вул. Центральна, буд. 237.

Сповіщаю спадкоємців першої черги — Стукало Аліну 
Вікторівну (доньку) 13 грудня 1992 року народження, та 
Стукало Вікторію Вікторівну (доньку) 01 серпня 1990 ро-
ку народження, в строк до 10 грудня 2021 року звернути-
ся до приватного нотаріуса Великоновосілківського ра-
йонного нотаріального округу Донецької області Гукова 
О.В. за адресою: 85500, Україна, Донецька область, Ве-
ликоновосілківський район, смт Велика Новосілка, вул. 
Пушкіна, буд. 32, електронна пошта — av_84@ukr.net 
або зателефонувати за номером +380509281206.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Іносов Андрій Віталійович, 04.07.1990 

року народження, зареєстрований за адресою: м. Ки-
їв, вул. Юрія Кондратюка, 4Б, кв. 288, відповідно до 
вимог ст.ст. 133-135, 297-5 КПК України викликаєть-
ся із захисником 23.11.2021 на 17 год. до Офісу Ге-
нерального прокурора (м. Київ, вул. Борисоглібська, 
18, каб. № 204) до прокурора ОГП Парфенюка О. С.,  
067-934-54-70, для участі у процесуальних діях по кри-
мінальному провадженні № 12015250000000394, а саме 
вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів до-
судового розслідування.

Додатково інформуємо, що 23.04.2021 надано дозвіл 
на здійснення спеціального досудового розслідування 
відносно Іносова А. В.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Федоров Валерій Олександрович, 

05.05.1967 року народження, зареєстрований за адре-
сою: с. Оратівка, Оратівського району, Вінницької облас-
ті, відповідно до вимог ст.ст. 133-135, 297-5 КПК Украї-
ни викликається із захисником 23.11.2021 на 16 год. до 
Офісу Генерального прокурора (м. Київ, вул. Борисогліб-
ська, 18, каб. № 204) до прокурора ОГП Парфенюка О. С., 
067-934-54-70, для участі у процесуальних діях по кри-
мінальному провадженні № 12015250000000394, а саме 
вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів до-
судового розслідування.

Додатково інформуємо, що 22.07.2021 надано дозвіл 
на здійснення спеціального досудового розслідування 
відносно Федорова В. О.

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

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області викликає обвинуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК 
України Баркова Сергія Миколайовича, 28.10.1973 ро-
ку народження, який зареєстрований за адресою:  
м. Луганськ, вул. Владімірская, 35, у судове засідання, 
яке проводитиметься в порядку спеціального судового 
провадження та відбудеться 26 листопада 2021 року о  
12 год. 00 хв. в залі судових засідань Тернопільського 
міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Кот-
ляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі). 

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу. У разі не-
явки обвинуваченого Баркова С. М. в судове засідан-
ня, оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.  

Суддя Т. Багрій

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізь-
кої області повідомляє Кузнєцова Сергія Анатолійо-
вича, 23.03.1977 р.н., який зареєстрований за адре-
сою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Р. 
Люксембург, 15/59, про те, що 30 листопада 2021 
року о 10:00 годині в приміщенні суду за адресою:  
м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11 буде проводитись 
судове засідання по кримінальному провадженню  
№ 22014080000000087 по обвинуваченню Кузнєцова 
С. А. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. З опублікуванням 
оголошення про виклик, обвинувачений по справі 
Кузнєцов С.А. вважається повідомленим. 

Суддя Честнєйша Ю. О.

Втрачений Державний акт на право колективної 
власності на землю серія KB 000032 від 05.03.1997 
про передачу Закритому акціонерному товариству 

«Маки» ім О. П. Сем’янівського у колективну 
власність землі площею 1 721,6 гектарів, виданий 
Макіївською сільською радою народних депутатів 

Білоцерківського району Київської області 
та зареєстрований в Книзі записів державних актів 
на право колективно власності на землю за № 33, 

вважати недійсним.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходяться матеріали кримінального 
провадження, внесеного 28.04.2021 року до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань за № 22021050000000113, 
за обвинуваченням Желновача С. В. у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

В якості обвинуваченого викликається Желновач Сер-
гій Вікторович в підготовче судове засідання, яке відкла-
дено на 14 год. 00 хв. 30 листопада 2021 року та відбу-
деться в приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64 (каб. 506). 

Суддя Дубровська Н. М.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє 
Карпенко Людмилі Василівні про те, що 03 грудня 
2021 року о 12 год. 45 хв. в залі суду за адресою:  
вул. Хорива, 21, м. Київ, каб. 209, буде розглядати-
ся цивільна справа за позовом Карпенко Людмили 
Василівни до Гольдського Віктора Сергійовича, Кар-
пенка Андрія Миколайовича, Карпенко Ірини Андрі-
ївни, про визнання договору дарування недійсним.  
В разі неявки позивача на вказану дату розгляд спра-
ви буде проведено за його відсутності.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н., підозрюваний у кримінальному провадженні  

№ 42017000000002014 від 23.06.2017 за ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК України, ч. 3 ст. 28, 
ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, ч. 3 ст. 28, 
ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України, за дорученням прокурора, відповід-
но до вимог ст. ст.  133, 135, 290 КПК України, повідомляється про завершення досудового розслідування та надан-
ня доступу до матеріалів досудового розслідування, у зв’язку з чим стороні захисту з 22.11.2021 надається можли-
вість ознайомитись з матеріалами кримінального провадження  в робочий час у приміщенні Державного бюро роз-
слідувань за адресою: м.  Київ, вул. Борисоглібська, 18, кабінет № 523.

Слідчий ДБР Д. Сидоренко 
тел. 365-40-00

ПОВІДОМЛЕННЯ
Захарченко Віталій Юрійович, 20.01.1963 р.н., підозрюваний у кримінальному провадженні  

№ 42017000000002014 від 23.06.2017 за ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК України, ч. 3 ст. 28, 
ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, ч. 3 ст. 28, 
ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України, за дорученням прокурора, відповід-
но до вимог ст. ст.  133, 135, 290 КПК України, повідомляється про завершення досудового розслідування та надан-
ня доступу до матеріалів досудового розслідування, у зв’язку з чим стороні захисту з 22.11.2021 надається можли-
вість ознайомитись з матеріалами кримінального провадження  в робочий час у приміщенні Державного бюро роз-
слідувань за адресою: м.  Київ, вул. Борисоглібська, 18, кабінет № 523.

Слідчий ДБР Д. Сидоренко 
тел. 365-40-00

ПОВІДОМЛЕННЯ
Ратушняк Віктор Іванович, 16.10.1959 р.н., підозрюваний у кримінальному провадженні  

№ 42017000000002014 від 23.06.2017 за ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК України, ч. 3 ст. 28, 
ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, ч. 3 ст. 28, 
ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України, за дорученням прокурора, відповід-
но до вимог ст. ст.  133, 135, 290 КПК України, повідомляється про завершення досудового розслідування та надан-
ня доступу до матеріалів досудового розслідування, у зв’язку з чим стороні захисту з 22.11.2021 надається можли-
вість ознайомитись з матеріалами кримінального провадження  в робочий час у приміщенні Державного бюро роз-
слідувань за адресою: м.  Київ, вул. Борисоглібська, 18, кабінет № 523.

Слідчий ДБР Д. Сидоренко 
тел. 365-40-00

ПОВІДОМЛЕННЯ
Федчук Петро Миколайович, 31.10.1968 р.н., підозрюваний у кримінальному провадженні  

№ 42017000000002014 від 23.06.2017 за ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК України, ч. 3 ст. 28, 
ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, ч. 3 ст. 28, 
ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України, за дорученням прокурора, відповід-
но до вимог ст. ст.  133, 135, 290 КПК України, повідомляється про завершення досудового розслідування та надан-
ня доступу до матеріалів досудового розслідування, у зв’язку з чим стороні захисту з 22.11.2021 надається можли-
вість ознайомитись з матеріалами кримінального провадження  в робочий час у приміщенні Державного бюро роз-
слідувань за адресою: м.  Київ, вул. Борисоглібська, 18, кабінет № 523.

Слідчий ДБР Д. Сидоренко 
тел. 365-40-00

ПОВІДОМЛЕННЯ
Мазан Валерій Борисович, 03.09.1964 р.н., підозрюваний у кримінальному провадженні № 42017000000002014 

від 23.06.2017 за ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК України, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 
ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 
КК України, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України, за дорученням прокурора, відповідно до вимог ст. ст.  133, 
135, 290 КПК України, повідомляється про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріа-
лів досудового розслідування, у зв’язку з чим стороні захисту з 22.11.2021 надається можливість ознайомитись з 
матеріалами кримінального провадження  в робочий час у приміщенні Державного бюро розслідувань за адресою: 
м.  Київ, вул. Борисоглібська, 18, кабінет № 523.

Слідчий ДБР Д. Сидоренко 
тел. 365-40-00

ПОВІДОМЛЕННЯ
Кусюк Сергій Миколайович, 01.12.1966 р.н., підозрюваний у кримінальному провадженні  

№ 42017000000002014 від 23.06.2017 за ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК України, ч. 3 ст. 28, 
ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, ч. 3 ст. 28, 
ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України, за дорученням прокурора, відповід-
но до вимог ст. ст.  133, 135, 290 КПК України, повідомляється про завершення досудового розслідування та надан-
ня доступу до матеріалів досудового розслідування, у зв’язку з чим стороні захисту з 22.11.2021 надається можли-
вість ознайомитись з матеріалами кримінального провадження  в робочий час у приміщенні Державного бюро роз-
слідувань за адресою: м.  Київ, вул. Борисоглібська, 18, кабінет № 523.

Слідчий ДБР Д. Сидоренко 
тел. 365-40-00

ПОВІДОМЛЕННЯ
Якименко Олександр Григорович, 22.12.1964 р.н., підозрюваний у кримінальному проваджен-

ні № 42017000000002014 від 23.06.2017 за ч. 3 ст. 28, ст. 340 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27,  
ч. 3  ст. 365 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2  
ст. 115 КК України; ч. 1 ст. 408 КК  України, за дорученням прокурора, відповідно до вимог ст. ст.  133, 135, 290 КПК 
України, повідомляється про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудово-
го розслідування, у зв’язку з чим стороні захисту з 22.11.2021 надається можливість ознайомитись з матеріалами 
кримінального провадження  в робочий час у приміщенні Державного бюро розслідувань за адресою: м.  Київ, вул. 
Борисоглібська, 18, кабінет № 523.

Слідчий ДБР Д. Сидоренко 
тел. 365-40-00

ПОВІДОМЛЕННЯ
Тоцький Володимир Володимирович, 19.10.1954 р.н., підозрюваний у кримінальному провадженні 

№ 42017000000002014 від 23.06.2017 за ч. 3 ст. 28, ст. 340 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК Украї-
ни; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, за дору-
ченням прокурора, відповідно до вимог ст. ст.  133, 135, 290 КПК України, повідомляється про завершення досудо-
вого розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, у зв’язку з чим стороні захисту з 
22.11.2021 надається можливість ознайомитись з матеріалами кримінального провадження  в робочий час у при-
міщенні Державного бюро розслідувань за адресою: м.  Київ, вул. Борисоглібська, 18, кабінет № 523.

Слідчий ДБР Д. Сидоренко 
тел. 365-40-00

ПОВІДОМЛЕННЯ
Лебедєв Павло Валентинович, 12.07.1962 р.н., підозрюваний у кримінальному провадженні  

№ 42017000000002014 від 23.06.2017 за ч. 3 ст. 28, ст. 340 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК Украї-
ни; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, за дору-
ченням прокурора, відповідно до вимог ст. ст.  133, 135, 290 КПК України, повідомляється про завершення досудо-
вого розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, у зв’язку з чим стороні захисту з 
22.11.2021 надається можливість ознайомитись з матеріалами кримінального провадження  в робочий час у при-
міщенні Державного бюро розслідувань за адресою: м.  Київ, вул. Борисоглібська, 18, кабінет № 523.

Слідчий ДБР Д. Сидоренко 
тел. 365-40-00

ПОВІДОМЛЕННЯ
Шуляк Станіслав Миколайович, 09.08.1962 р.н., підозрюваний у кримінальному провадженні 

№ 42017000000002014 від 23.06.2017 за передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3  
ст. 365 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК 
України; ч. 1 ст. 408 КК України, за дорученням прокурора, відповідно до вимог ст. ст.  133, 135, 290 КПК України, 
повідомляється про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розсліду-
вання, у зв’язку з чим стороні захисту з 22.11.2021 надається можливість ознайомитись з матеріалами криміналь-
ного провадження  в робочий час у приміщенні Державного бюро розслідувань за адресою: м.  Київ, вул. Борисо-
глібська, 18, кабінет № 523.

Слідчий ДБР Д. Сидоренко 
тел. 365-40-00

До уваги всіх зацікавлених осіб!
Доводимо до Вашого відома, що єдиним акціо-

нером ARMARICO LIMITED (АРМАРІКО ЛІМІТЕД) ре-
єстраційний номер Reg.No. НЕ 372417 юридична 
адреса — вул. Пророка Іллі 4, Каніка інтерн. Бізнес 
Центр, прим/офіс 101B, 4046 Лімасол, Кіпр (надалі 
— «Компанія»), прийнято рішення щодо добровільної 
ліквідації Компанії від 09.11.2021 року відповідно до 
розділів 261-292 частини V  Закону про Компанії Рес-
публіки Кіпр, Том.113, та на виконання норм п.14 під-
розділу 1 розділу XX «Перехідні положення» Подат-
кового кодексу України, із урахуванням роз’яснень, 
викладених у Наказі Міністерства фінансів України 
від 14.05.2021  № 265.

Згідно із рішенням єдиного акціонера від 
09.11.2021 року Ліквідатором призначений Нікос 
Костантіну, громадянин Кіпру, адреса Елліс Алек-
сіу 5, 4106 Лімасол, Кіпр. Ліквідатор приймає вимо-
ги кредиторів протягом 21 (двадцяти одного) дня із 
дати публікації цього оголошення у газеті «Урядо-
вий кур’єр» за адресою: Елліс Алексіу 5, 4106 Ліма-
сол, Кіпр.

Особи, що мають відповідні права та/або повно-
важення, можуть ознайомитися із документами що-
до ліквідації Компанії, звернувшись до Ліквідатора у 
встановлені строки та у встановленому порядку.

До уваги всіх зацікавлених осіб!
Доводимо до Вашого відома, що єдиним акціо-

нером MONIT LIMITED (МОНІТ) реєстраційний но-
мер Reg.No. НЕ 372412 юридична адреса — вул. 
Пророка Іллі 4, Каніка інтерн. Бізнес Центр, прим/
офіс 101B, 4046 Лімасол, Кіпр (надалі — «Компа-
нія»), прийнято рішення щодо добровільної ліквіда-
ції Компанії від 09.11.2021 року відповідно до розді-
лів 261-292 частини V  Закону про Компанії Республі-
ки Кіпр, Том.113 , та на виконання норм п.14 підроз-
ділу 1 розділу XX «Перехідні положення» Податко-
вого кодексу України, із урахуванням роз’яснень, ви-
кладених у Наказі Міністерства фінансів України від 
14.05.2021  № 265.

Згідно із рішенням єдиного акціонера від 
09.11.2021 року Ліквідатором призначений Нікос 
Костантіну, громадянин Кіпру,  адреса Елліс Алек-
сіу 5, 4106 Лімасол, Кіпр. Ліквідатор приймає вимо-
ги кредиторів протягом 21 (двадцяти одного) дня із 
дати публікації цього оголошення у газеті «Урядо-
вий кур’єр» за адресою: Елліс Алексіу 5, 4106 Ліма-
сол, Кіпр.

Особи, що мають відповідні права та/або повно-
важення, можуть ознайомитися із документами що-
до ліквідації Компанії, звернувшись до Ліквідатора у 
встановлені строки та у встановленому порядку.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України 
викликається підозрюваний Ковальов Дмитро Сер-
гійович, 11.07.1975 р.н., зареєстрований  за адре-
сою:  Луганська область, м. Луганськ, вул. 395- Шах-
тарської дивізії, буд. 24, кв. 19, 22.11.2021 об 11:00, 
23.11.2021 об 11:00, 24.11.2021 об 11:00 до старшо-
го слідчого Другого слідчого відділу (з дислокаці-
єю у місті Сєвєродонецьку) Територіального управ-
ління Державного бюро розслідувань, розташовано-
го у місті Краматорську, Завадського Олександра Ві-
талійовича за адресою: вул. Єгорова, 26, м. Сєвєро-
донецьк Луганської області для отримання повідо-
млення про підозру у скоєнні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 408 КК 
України, допиті як підозрюваного у кримінальному 
провадженні №42015130610000198 від 17.06.2015, 
а також проведення інших слідчих та процесуаль-
них дій. 

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

До уваги всіх зацікавлених осіб!
Доводимо до Вашого відома, що єдиним акціоне-

ром NUTARY HOLDINGS LIMITED (НУТАРІ ХОЛДІНГС 
ЛІМІТЕД) реєстраційний номер Reg.No. НЕ 380574 
юридична адреса — вул. Пророка Іллі 4, Каніка ін-
терн. Бізнес Центр, прим/офіс 101B, 4046 Лімасол, 
Кіпр (надалі — «Компанія»), прийнято рішення щодо 
добровільної ліквідації Компанії від 09.11.2021 ро-
ку відповідно до розділів 261-292 частини V Закону 
про Компанії Республіки Кіпр, Том.113, та на вико-
нання норм п.14 підрозділу 1 розділу XX «Перехідні 
положення» Податкового кодексу України, із ураху-
ванням роз’яснень, викладених у Наказі Міністерства 
фінансів України від 14.05.2021  № 265.

Згідно із рішенням єдиного акціонера від 
09.11.2021 року Ліквідатором призначений Нікос 
Костантіну, громадянин Кіпру, адреса Елліс Алек-
сіу 5, 4106 Лімасол, Кіпр. Ліквідатор приймає вимо-
ги кредиторів протягом 21 (двадцяти одного) дня із 
дати публікації цього оголошення у газеті «Урядо-
вий кур’єр» за адресою: Елліс Алексіу 5, 4106 Ліма-
сол, Кіпр.

Особи, що мають відповідні права та/або повно-
важення, можуть ознайомитися із документами що-
до ліквідації Компанії, звернувшись до Ліквідатора у 
встановлені строки та у встановленому порядку.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ХВОРОСТЯНА О. О.
Громадянин України Хворостян Олександр Олек-

сандрович, 18.12.1970 року народження, зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Красношапки, 42, кв.16, на підставі  
ст. ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись в період часу з 09 год.00 хв. до 18 год. 
00 хв. 22.11.2021, 23.11.2021, 24.11.2021 до слідчого 
відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь 
Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях, до слідчого в ОВС Кучерової Юлії Юрі-
ївни за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Морських десантників, буд. 20, кабінет №12,  
для проведення слідчих (процесуальних) дій за Ва-
шою участю та вручення процесуальних документів у 
кримінальному провадженні №42019000000000999, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 06.05.2019 за ознаками  злочинів, передбаче-
них ст. 438 ч. 1; ст. 149 ч. 3; ст. 304 ч. 1; ст. 258-4 ч. 2;  
ст. 258-3 ч. 1; ст. 258-1 ч. 1 (чинна до 01.07.2020);  
ст. 260 ч. 1 (чинна до 01.07.2020); ст.260 ч.3  КК Укра-
їни. 

 Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбут-
тя на виклик слідчого без поважних причин, перелік 
яких наведений у ст. 138 КПК України, настають на-
слідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопіль-
ської області викликає обвинуваченого у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України Махна Юрія Вікторовича, 10 
березня 1956 року народження, який мешкає в міс-
ті Луганську по вулиці 395-ої шахтарської дивізії, 24, 
кв. 57 і по вулиці Леніна, 126, кв. 1, у судові засідан-
ня, які проводитимуться в порядку спеціального су-
дового провадження та відбудуться 29 листопада 
2021 року о 12 год. 00 хв. та 10 грудня 2021 року о 12 
год. 00 хв. в залі судових засідань Тернопільського 
міськрайонного суду за адресою: м.Тернопіль, вул.
Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі). 

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу. 

У разі неявки обвинуваченого Махна Ю. В. в судо-
ві засідання, оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.  

Суддя В. Ломакін

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Пиріг Петро Миколайович, 24.02.1968 

р.н., уродженець с. Олієво-Королівка Городенківського р-ну 
Івано-Франківської обл., громадянин України останнє відо-
ме місце проживання: Російська Федерація, Амурська обл.,  
м. Благовещенськ, вул. Леніна, буд. 213, кв. 40 на підста-
ві ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України Вам необхідно 
з’явитися 30.11.2021 на 14 год. 00 хв. до Івано-Франківсько-
го міського суду Івано-Франківської області, за адресою:  
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 1 по-
верх, зал 13, для розгляду кримінального провадження про 
обвинувачення Пирога Петра Миколайовича у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. 

Суддя Дмитро Руденко

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Журба Олександр Васильович, 20.12.1971 

р.н., уродженцю м. Ровеньки Луганської обл., останнє ві-
доме місце проживання: Луганська обл., м. Ровеньки, вул.  
Ю. Гагаріна, буд. 17, кв. 111 на підставі ст.ст. 134, 135, 297-
5, 323 КПК України Вам необхідно з’явитися 30.11.2021 на 11 
год. 00 хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-Фран-
ківської області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюн-
вальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримі-
нального провадження про обвинувачення Журби Олексан-
дра Васильовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 ч. 1 КК України. 

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сотніков Іван Васильович, 05.02.1963 р.н., 

уродженець смт Трьохізбенка Слов’яносербського р-ну Лу-
ганської обл., громадянин України останнє відоме місце про-
живання: Луганська обл., Новоайдарський р-н, смт Трьохіз-
бенка, вул.Булавіна,58 на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 
КПК України Вам необхідно з’явитися 30.11.2021 на 10 год. 
00 хв до Івано-Франківського міського суду Івано-Франків-
ської області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюн-
вальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кри-
мінального провадження про обвинувачення Сотнікова Іва-
на Васильовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. 

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченої
Обвинувачена Ніколаєнко Ганна Степанівна, 03.06.1976 р. 

н., уродженка Луганської області, зареєстрована за адресою 
Луганська область, м. Луганськ, квартал Гагаріна, 15/49, на 
підставі ст. ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 25 листопада 2021 року о 16-00 год та 06 груд-
ня 2021 року об 11-00 год. до Івано- Франківського міського 
суду Івано-Франківської області, за адресою: м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал № 19, 
для розгляду кримінального провадження про обвинувачен-
ня Ніколаєнко Ганни Степанівни, яка обвинувачується у вчи-
ненні злочину передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України. 

Головуючий суддя О. Б. Лазарів
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

ДО 100-РІЧЧЯ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Пильне око на морі 
Юрій  ІЛЬЇН,  

заступник директора 
Українського 

гідрометеорологічного 
інституту ДСНС 

України та НАН України, 
доктор географічних 

наук,  
Віктор  СИТОВ,  

начальник 
Гідрометеорологічного 

центру Чорного та 
Азовського морів, 

кандидат географічних 
наук

Історично склалося, що в 
Україні мережі метеоро-

логічних, гідрологічних та 
морських спостережень, 
досліджень та прогнозів ді-
ють в межах єдиної системи 
гідрометеорологічної служ-
би. До морської мережі вхо-
дять обсерваторії, станції та 
пости, розташовані на узбе-
режжях Чорного й Азов-
ського морів та у гирлових 
ділянках річок, які в них 
впадають. Працівники мор-
ських гідрометеорологіч-
них станцій (МГ), гідромет-
обсерваторій (ГМО) та по-
стів (МГП) систематично 
виконують стандартні ме-
теорологічні спостережен-
ня та вимірювання швидко-
сті й напрямку вітру, темпе-
ратури і вологості повітря, 
хмарності тощо. Вимірюють 
рівень моря, температуру й 
солоність води. Ведуть спо-
стереження за морським 
хвилюванням, а в холодну 
пору — за льодовими умо-
вами у прибережній смузі. 

Крім стаціонарних бере-
гових спостережень, органі-
зації морської мережі про-
водять регулярні експеди-
ційні роботи на власних або 
орендованих суднах для до-
слідження фізичного й еко-
логічного стану морського 
довкілля прилеглих районів 
морів. На сітці визначених 
пунктів у морі (океаногра-
фічних станцій) вимірюють 
швидкість і напрямок те-

чії, температуру й солоність 
води на поверхні та на різ-
них глибинах, колір і про-
зорість води, виконують ме-
теорологічні спостережен-
ня. Відбирають проби води 
і донних відкладень для ви-
значення їхнього хімічного 
складу та оцінки вмісту за-
бруднювальних речовин.

Отриману інформацію 
опе ративно використову-
ють у спеціальних прогнос-
тичних підрозділах для 
складання морських про-
гнозів та інформування ко-
ристувачів. Дані спостере-
жень зберігають і система-
тизують у ГМО, а у гідро-
метінституті на основі цих 
даних вивчають поточ-
ні  океанологічні процеси і 
вплив кліматичних змін на 
показники морського до-
вкілля, розробляють нові 
методи й засоби спостере-
жень та прогнозування.

Перші відомості що-
до географії, погодних і на-
вігаційних умов Чорно-
го та Азовського морів на-
лежать до античних часів. 
Їхнє отримання було тіс-
но пов’язане з розвитком 
торгівлі та мореплавства, 
освоєнням Причорномор’я 
давніми греками, скіфами, 
римлянами, слов’янами й 
іншими народами. Судячи 
з історичних джерел, у часи 
литовської і польської дер-
жав, а потім і Гетьманщи-
ни, українські козаки, про-
мисловці й купці були до-
бре обізнані з гідрографі-
єю морського узбережжя, 
системою вітрів і морських  
течій. 

Систематичні гідрогра-
фічні, метеорологічні та 
океанологічні дослідження 
Чорного й Азовського мо-
рів розпочато у XVIII сто-
літті, а 1801-го в Миколає-
ві відкрито першу на Азо-
во-Чорноморському басейні 
гідрометеорологічну стан-
цію. 1808 року таку станцію 
відкрито у Херсоні, 1821-го 

— в Одесі, а 1824 — в Севас-
тополі. Відтоді починаються 
регулярні берегові спосте-
реження, які в окремі роки з 
різних причин переривали і 
потім відновлювали. 

У подальшому в ХІХ і до 
середини ХХ сторіччя сис-
тема морських гідрометео-
рологічних досліджень на-
рощувала кількість і якість 
пунктів і засобів спосте-
режень, методів обробки й 
аналізу даних. Змінювала-
ся її повна або часткова на-
лежність (військово-мор-
ському флоту, цивільно-
му управлінню, відомству 
транспорту і портів тощо). 
Остаточно вона сформува-
лася за часів СРСР після 
входження Криму до скла-
ду Української РСР і під-
порядкування всієї мор-
ської мережі від Маріуполя 
до гирла Дунаю  управлін-
ню гідрометслужби Україн-
ської РСР.

Із часу незалежної Укра-
їни до 2014 року система 
гідрометеорологічних спо-
стережень та обслугову-
вання не зазнала істотної 
трансформації порівняно 
з радянським періодом. На 
узбережжі Чорного й Азов-
ського морів, у протоках і 
морських гирлах річок гід-
рометслужба України ста-
ном на 2013 рік мала зага-
лом 36 пунктів регулярних 
спостережень: три ГМО;  
19 МГ І, ІІ розрядів; 19 МГП 
(з них п’ять у складі МГ). 
Вісім організацій морської 
мережі виконували регу-
лярні експедиційні роботи 
у прибережних акваторіях 
за програмою державного 
моніторингу морського до-
вкілля.

Методичним центром з 
питань морського прогнозу-
вання та інформаційного об-
слуговування був і залиша-
ється Гідрометцентр Чор-
ного та Азовського морів 
(ГМЦ ЧАМ), розташований 
в Одесі. Морське відділення 

Українського гідрометео-
рологічного інституту  було 
провідною науковою уста-
новою, що виконувала до-
слідження на інформацій-
ній базі берегових та експе-
диційних спостережень. 

Великий внесок у розви-
ток морської гідрометеоро-
логії в Україні, регіональної 
та гирлової океанології, роз-
роблення методів морсько-
го прогнозування здійснили 
Земфіра Заволокіна, Олек-
сандр Матигін, Віктор Мо-
розов, Людмила Панаркі-
на, Анатолій  Рябінін,  а та-
кож багато інших відданих 
справі фахівців. Кузня ка-
дрів для морської мережі — 
Одеський державний еко-
логічний університет.

Внаслідок окупації Кри-
му Росією морська берего-
ва мережа України змен-
шилася до 22 підрозділів. 
Спостереження за якістю 
морських вод в Азово-Чор-
номорському басейні про-
водять шість лабораторій з 
гідрохімічним розділом ро-
біт. Методичне керівництво 
здійсненням морських гід-
рометеорологічних, експе-
диційних і попутних спо-
стережень покладене на 
Донецький регіональний 
центр з гідрометеороло-
гії (Маріуполь), а Микола-
ївський обласний центр з 
гідрометеорології  забез-
печує методичне керівни-
цтво спостереженнями за 
забрудненням морських 
вод. Наукові узагальнення 
здійснює Український гід-
рометеорологічний інсти-
тут у Києві. 

Попри брак фінансуван-
ня, старіння обладнання і, 
як наслідок, значне падін-
ня престижу професії, мор-
ська складова гідрометео-
рологічної служби функці-
онує і забезпечує інформа-
ційною та прогностичною 
продукцією галузі госпо-
дарства й  населення при-
морських областей країни.
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Третя Харківська державна нотаріальна контора: м. Харків, пр. Мос-

ковський, 85, повідомляє, що після Чарушиної Тамари Іванівни, по-

мерлої 06.09.2021 року, відкрито спадкову справу. Спадкоємиця На-

бокова Галина Володимирівна запрошується для оформлення спад-

щини. У випадку неявки спадкоємця до нотаріальної контори спадщи-

ну буде видано іншим особам.

П’ята Харківська міська державна нотаріальна контора (відокрем-

лений підрозділ) у зв’язку з оформленням спадщини повідомляє про 

розшук можливих спадкоємців Мордовця Григорія Олександровича, 

14.02.1947 року народження, який помер 11 травня 2021 року. Заці-

кавлені особи протягом місяця від публікації запрошуються до нота-

ріальної контори за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, №26.

П’ята Харківська міська державна нотаріальна контора (відокрем-

лений підрозділ) у зв’язку з оформленням спадщини повідомляє про 

розшук можливих спадкоємців Гриценко Марії Іванівни, яка померла 

29 жовтня 2014 року. Зацікавлені особи, протягом місяця від публі-

кації, запрошуються до нотаріальної контори за адресою: м. Харків,  

вул. Ярослава Мудрого, №26.

 Повідомлення про реорганізацію
Усім зацікавленим особам та кредиторам ТОВ «ОЛЬШАНИЦЬКИЙ 

ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 38435063), (далі — Товариство) 
повідомляє про прийняття 21.09.2021 року рішення про реоргані-
зацію Товариства, а саме: припинення шляхом приєднання до ТОВ 
«МЕДВИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код ЄДРПОУ 
33927172). Заявлення кредиторами вимог приймаються у письмовій 
формі до 24.11.2021 року за місцезнаходженням Товариства: 09600, 
Київська область, Рокитнянський район, с. Ольшаниця, вул. Привок-
зальна, буд. 3.

РОЗШУК СПАДКОЄМЦІВ
В провадженні приватного нотаріуса Київського міського нотарі-

ального округу Рудої Лариси Миколаївни знаходиться спадкова спра-
ва щодо померлої 27 травня 2021 року Карапиш Олександри Михай-
лівни, 8 червня 1934 року народження. В порядку ст. 63 Закону Укра-
їни «Про нотаріат» повідомляю спадкоємців померлої про відкриття 
спадщини і про необхідність звернутися до нотаріуса до 26 листопада 
2021 року включно, за адресою: 01042, місто Київ, вулиця Маккейна 
Джона, буд. 38, офіс 13; тел. (044)285-69-30.
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