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Катери Island прибули 
до Одеси

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. На борту вантажного судна Ocean 
Grand з міста Балтимор (штат Меріленд, США) в Одеський мор-
ський торговельний порт прибули два катери типу Island, які 
отримали вітчизняні назви «Фастів» і «Суми». Після подолан-
ня тисяч миль Атлантичним океаном — проходження митного 
контролю, розвантаження, відбуксирування до місць базування 
та підготовка до експлуатації після тривалого транспортування.

Невдовзі на катерах «Фастів» і «Суми» буде піднято Військо-
во-морський прапор України та під командуванням українського 
екіпажу вони розпочнуть бойовий шлях для гарантування мор-
ської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів. Адже 
нещодавно на верфі Берегової охорони США відбувся черговий 
випуск українських моряків, які пройшли 6-тижневий спеціаль-
ний курс додаткової підготовки для служби на Island, повідомляє 
пресслужба Міністерства оборони. 

Катери потрапили до нас як матеріально-технічна допомога 
США. Вони дадуть змогу українським ВМС підвищити рівень 
взаємосумісності із флотами держав-членів і партнерів НАТО.

ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ:

ЦИФРА ДНЯ

58,4 млрд грн
становив чистий прибуток 

платоспроможних банків України за 
10 місяців року. Це на 47% перевищує 

торішній аналогічний показник 

«Відбуваються серйозні 
консультації між країнами 

Альянсу і Європейського 
Союзу про готовність 

вживати дуже 
рішучих дій, причому 

на випередження».

Партнери можуть 
довіряти нашій 
країні

ПІДТРИМКА. Новий транш від МВФ підтвердив статус 
України як надійної та відповідальної сторони
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4  5 
НА КОНТРОЛІ «УК»

Підприємці очікують нового 
року, а експерти та бізнесові 
асоціації оцінюють нові 
правила використання 
касових апаратів

НОРМОТВОРЧІСТЬ

Як на Харківщині споживачі 
обстоюють свої права у стосунках 
із комунальними службами щодо 
якості послуг і справедливості у 
розрахунках
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Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
наукові об’єкти, що 
становлять національне 
надбання»
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Люди з водою та навпіл з окупаційною бідою 
ПРИФРОНТОВІ РЕАЛІЇ.  На Донеччині шукають шляхи поліпшення системи водопостачання, 
яка потерпає в умовах тривалої гібридної війни  

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

«Із 7.00 у зв’язку із проведен-
ням аварійних ремонтно-

відновлювальних робіт на ма-
гістральному водоводі діаме-

тром 1400 мм на ділянці від дру-
гого до третього підйому Друго-
го донецького водогону можли-
ве скорочення подачі води міс-
там: Слов’янськ, Краматорськ, 
Дружківка, Костянтинівка і То-
рецьк. Скорочення подачі води 

можливе до закінчення ремонт-
но-відновлювальних робіт». 

Недавнє та схожі повідомлен-
ня від комунального підприєм-
ства «Компанія «Вода Донбасу» 
для жителів прифронтової До-
неччини, на жаль, останніми ро-

ками з’являються дедалі часті-
ше. Місцеві люди підтверджу-
ють: частіші за прозорі підказ-
ки про необхідність запасати-
ся водою тільки спроби синоп-
тиків вгадати погоду на завтра 
чи тривожні звістки з лінії зі-

ткнення про обстріли та їх на-
слідки. А керівники тутешніх 
громад та області шукають шля-
хів розв’язання цієї важливої 
для регіону проблеми, яка 
в нинішніх умовах давно 
втратила статус мирної.

Міністр оборони про політичні, економічні й військові 
кроки в підтримці України перед потенційною агресією РФ

700 мільйонів доларів США Україна отримала від МВФ після успішного перегляду програми Stand-by
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залучати до розгляду та опрацювання питань, що належать до його компетенції, 

представників суб’єктів взаємодії, інших державних органів за погодженням з їх ке-
рівниками;

організовувати та проводити міжвідомчі наради (брифінги), інші заходи з питань, 
що належать до його компетенції;

організовувати спільні виїзди представників суб’єктів взаємодії на загрозливі ді-
лянки державного кордону України для проведення спільних узгоджених заходів 
(операцій), перевірок та надання допомоги з питань посилення охорони та захисту 
державного кордону України;

взаємодіяти в установленому порядку з іноземними та міжнародними організаці-
ями, допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України.

5. Керівництво Міжвідомчим координаційним штабом здійснює перший заступник 
Голови Державної прикордонної служби. 

Заступники керівника та секретар Міжвідомчого координаційного штабу обира-
ються на його засіданні.

Персональний склад Міжвідомчого координаційного штабу затверджує МВС.
6. Міжвідомчий координаційний штаб може утворювати:
регіональні (міжрегіональні) координаційні штаби — на регіональному (обласно-

му, міжобласному) рівні;
координаційні групи управління — на місцевому (районному) рівні.
7. Керівник Міжвідомчого координаційного штабу:
здійснює керівництво діяльністю Міжвідомчого координаційного штабу, визначає 

порядок його роботи;
головує на засіданнях Міжвідомчого координаційного штабу;
подає через Міністра внутрішніх справ Кабінетові Міністрів України пропозиції та 

рекомендації, підготовлені Міжвідомчим координаційним штабом.
У разі відсутності керівника Міжвідомчого координаційного штабу його функції 

виконує за його дорученням один із його заступників.
8. Секретар Міжвідомчого координаційного штабу:
скликає за дорученням керівника Міжвідомчого координаційного штабу засідання 

Міжвідомчого координаційного штабу;
організовує роботу Міжвідомчого координаційного штабу, забезпечує підготовку 

планів роботи та порядку денного;
виконує за дорученням керівника Міжвідомчого координаційного штабу інші за-

вдання.
9. Основною організаційною формою роботи Міжвідомчого координаційного 

штабу є засідання.
Засідання Міжвідомчого координаційного штабу є правоможним, якщо на ньому 

присутні більшість його членів. Делегування членом Міжвідомчого координаційного 
штабу своїх повноважень іншій особі не дозволяється.

Керівник Міжвідомчого координаційного штабу може прийняти рішення про про-
ведення засідання у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних 
технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь у засіданні члена Міжві-
домчого координаційного штабу в такому режимі. У засіданнях Міжвідомчого коор-
динаційного штабу можуть брати участь також інші особи, які визначені керівником 
Міжвідомчого координаційного штабу.

Пропозиції та рекомендації, прийняті на засіданні Міжвідомчого координаційно-
го штабу, фіксуються у протоколі засідання, який підписується керівником та секре-
тарем Міжвідомчого координаційного штабу і надсилається всім членам Міжвідом-
чого координаційного штабу, Міністру внутрішніх справ України та Кабінетові Міні-
стрів України.

Пропозиції та рекомендації Міжвідомчого координаційного штабу можуть бути 
реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого 
вносить відповідний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчого координацій-
ного штабу здійснює Адміністрація Держприкордонслужби.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2021 р. № 1337-р 
Київ

Деякі питання розподілу у 2021 році 
субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 

територій
1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України затвер-

дити:
розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здій-

снення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загаль-
ний фонд) між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами) згідно з додатком 1;

розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здій-
снення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загаль-
ний фонд) між місцевими бюджетами згідно з додатком 2.

Переліки об’єктів і заходів, які фінансуються у 2021 році за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) згідно з додатком 2, 
формуються та затверджуються відповідними місцевими держадміністраціями, ви-
конавчими органами рад.

2. Внести у додатки 1 і 2 до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 19 трав-
ня 2021 р. № 468 «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бю-
джету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного роз-
витку окремих територій» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 42, ст. 2561, № 62, 
ст. 3932) і від 21 липня 2021 р. № 822 «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 62, 
ст. 3932) зміни, що додаються.

3. Міністерству фінансів забезпечити погодження розподілів субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економіч-
ного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами, передбачених абзаца-
ми другим і третім пункту 1 цього розпорядження та пунктами 1 і 2 змін, затвердже-
них цим розпорядженням, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Із розподілом субвенції, затвердженим розпорядженням уряду,  
можна ознайомитись на сайті «УК».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 листопада 2021 р. № 1446-р 
Київ

Про розподіл у 2021 році субвенції  
з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо підтримки 
територій, що зазнали негативного 

впливу внаслідок збройного конфлікту  
на сході України

1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійсни-
ти розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здій-
снення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 
збройного конфлікту на сході України, згідно з додатком. 

2. Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій забезпечи-
ти погодження розподілу субвенції, передбаченого цим розпорядженням, з Коміте-
том Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 17 листопада 2021 р. № 1446-р

РОЗПОДІЛ 
у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 
збройного конфлікту на сході України

Код бюджету Найменування місцевого бюджету  
адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції,  
тис. гривень

Донецька область
05509000000 Бюджет Андріївської сільської територіальної  

громади
140

05519000000 Бюджет Добропільської міської територіальної  
громади

280

Житомирська область
06538000000 Бюджет Овруцької міської територіальної громади 660

Івано-Франківська область
09533000000 Бюджет Івано-Франківської міської територіаль-

ної громади
1 750

Миколаївська область
14549000000 Бюджет Миколаївської міської територіальної  

громади
4 538,3

Одеська область
15517000000 Бюджет Вилківської міської територіальної  

громади
91

Чернігівська область
25559000000 Бюджет Чернігівської міської територіальної  

громади
5 570,4

______
Усього 13 029,7

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 листопада 2021 р. № 1447-р 
Київ

Про внесення змін у додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 3 березня 2021 р. № 183

1. Внести зміни у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 бе-
резня 2021 р. № 183 «Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті 
за програмою 6621030 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців 
Служби зовнішньої розвідки України» на 2021 рік» (Офіційний вісник України, 2021 
р., № 23, ст. 1083), виклавши його в редакції, що додається. 

2. Службі зовнішньої розвідки забезпечити погодження з Комітетом Верховної Ра-
ди України з питань бюджету розподілу коштів, передбачених у державному бюдже-
ті за програмою 6621030 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців 
Служби зовнішньої розвідки України», з урахуванням пункту 1 цього розпорядження.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 3 березня 2021 р. № 183 

(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 17 листопада 2021 р. № 1447-р)

РОЗПОДІЛ 
коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 6621030 «Будівництво 
(придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України» 

на 2021 рік, за напрямами (об’єктами, заходами)

Напрями використання бюджетних коштів (найменування об’єкта, 
його місцезнаходження)

Обсяг коштів, 
тис. гривень

1. Будівництво (реконструкція) об’єктів незавершеного  
будівництва, запланованих до фінансування у 2021 році, усього

5 350

у тому числі:
будівництво житлового будинку по вул. Академіка  
Булаховського, 5, у м. Києві

5 150

проектні роботи для будівництва позамайданчикових  
інженерних мереж до житлового будинку по вул. Академіка  
Булаховського, 5, у м. Києві

200

2. Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової 
участі за договорами, що будуть укладені у 2021 році

119 650

______ 
Усього 125 000

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продовження строку проведення антидемпінгового розслідування 

щодо імпорту в Україну теплоізоляційних матеріалів походженням  
з Республіки Білорусь та Російської Федерації

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від 
демпінгового імпорту» (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (да-
лі – Комісія) розглянула подані Міністерством економіки України матеріали про хід 
проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну теплоізоляцій-
них матеріалів походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації і за ре-
зультатами розгляду встановила, що існує необхідність продовження строку прове-
дення антидемпінгового розслідування.

Зважаючи на викладене та керуючись частиною десятою статті 13 Закону, Комі-
сія прийняла рішення від 23.11.2021 № АД-514/2021/4411-03, згідно з яким виріши-
ла продовжити до 14 місяців строк проведення антидемпінгового розслідування що-
до імпорту в Україну теплоізоляційних матеріалів походженням з Республіки Біло-
русь та Російської Федерації, що було порушене згідно з рішенням Комісії 20.11.2020 
№ АД-468/2020/4411-03.

Рішення Комісії від 23.11.2021 № АД-514/2021/4411-03 набирає чинності з дня 
опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

До уваги 
товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Приват»  

(ідентифікаційний код юридичної особи 41679497)
За результатами розгляду справи № 143-26.13/7-21 Антимонопольним комітетом України прийнято рішення від 12.08.2021 

№ 466-р, відповідно до якого:
- дії товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Приват» (ідентифікаційний код юридичної особи 

41679497), товариства з обмеженою відповідальністю «МИРБО ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 39342111) і 
товариства з обмеженою відповідальністю «КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРДОРБУД» (ідентифікаційний код юридич-
ної особи 42054231) визнано порушенням, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону Укра-
їни «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворен-
ня результатів торгів на закупівлю — «Роботи з дачної забудови з метою перенесення Русанівських та Воскресенських са-
дів на вул. Радистів у Деснянському районі м. Києва в складі об’єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через 
р. Дніпро у м. Києві» (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (роботи)» (оголошення № 
UA-2019-12-18-002072-а), проведених комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд 
м. Києва»,

- дії товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Приват» (ідентифікаційний код юридичної особи 
41679497) і товариства з обмеженою відповідальністю «МИРБО ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 39342111) 
визнано порушенням, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 
торгів на закупівлю — «Роботи з дачної забудови з метою перенесення Русанівських та Воскресенських садів на вул. Ра-
дистів у Деснянському районі м. Києва в складі об’єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у  
м. Києві» (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (роботи)» (оголошення № UA-2019-
07-05-000730-а), проведених комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України  
(http://www.amcu.gov.ua) в розділі «Рішення та розпорядження».

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

Адміністративна колегія Північного 
міжобласного тервідділення АМКУ 

прийняла рішення 
від 07.10.2021 № 60/80-р/к про закриття 

провадження у справі № 346/102-р-02-06-09, 
у зв’язку із не доведенням вчинення 

ТОВ «Електро-Ком-Центр» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 32829952) 

порушення законодавства про захист від 
недобросовісної конкуренції. З детальним 

текстом рішення можна ознайомитись 
на офіційному вебсайті АМКУ за посиланням 

https://northmtv.amcu.gov.ua/.

ДП «Житомирський облавтодор» ВАТ «ДАК 
«Автомобільні дороги України» (ідентифі-
каційний код 32008278) повідомляє, що AT 
«Державна акціонерна компанія «Автомо-
більні дороги України» 10.11.2021 року при-
йнято рішення про припинення діяльності 
юридичної особи шляхом його ліквідації.

Вимоги кредиторів приймаються у письмо-
вій формі потягом двох місяців з дня опри-
люднення повідомлення про припинення 
юридичної особи. Письмові вимоги прийма-
ються за адресою: 10003, м. Житомир, ву-
лиця Перемоги, 75 (тел: +380(067) 762 91 38 
- Литвинчук Юлія Володимирівна), E-mail: 
vtv.54@ukr.net.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Нікітін Олексій Олександро-

вич, 19.09.1976 року народження, відповідно 
до ст.ст. 134, 135, 323 КГІК України викликаєть-
ся в судове засідання на 11 год. 30 хв. 01 грудня 
2021 року до Хмельницького міськрайонного су-
ду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. 
Героїв Майдану, 54, каб. 203, головуючий суддя 
Піндрак О. О., судді Антонюк О. В., Трембач О. Л., 
конт. тел. (0382) 76-28-40) для проведення су-
дового розгляду у кримінальному провадженні  
№ 22015240000000042 про обвинувачення Нікі-
тіна Олексія Олександровича за ч. 1 ст. 2583 КК 
України. Поважні причини та наслідки непри-
буття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК 
України.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Обвинувачений Савенко Вадим Анатолі-

йович, 28.07.1969 року народження, грома-
дянин України, зареєстрований: м. Київ, вул. 
Хрещатик, буд. 10, кв. 10, відповідно до ви-
мог ст.ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання, яке відбудеться 
03.12.21 року о 14.00 год. в залі судових засі-
дань №231 Приморського районного суду м. 
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 
33, для участі в судовому засіданні в якості 
обвинуваченого. 

Суддя Попревич В. М.

Приватний нотаріус Волноваського районного нотаріального округу Доне-
цької області Гуков О. В. повідомляє про відкриття спадкової справи після по-
мерлої 22 червня 2019 року — Какура Ольги Іванівни, 26 січня 1942 року на-
родження, яка була зареєстрована та проживала на день смерті за адресою: 
Донецька область, Волноваський (колишній Великоновосілківський) район, 
с. Новохатське, вул. Тітова, буд. 71.

Сповіщаю спадкоємця за правом представлення Какура Сергія Валерійо-
вича 30 травня 1990 року народження в строк до 15 грудня 2021 року звер-
нутися до приватного нотаріуса Великоновосілківського районного нотарі-
ального округу Донецької області Гукова О. В. за адресою: 85500, Україна, 
Донецька область, Великоновосілківський район, смт Велика Новосілка, вул. 
Пушкіна, буд. 32, електронна пошта — аv 84@ukr.net. або зателефонувати за 
номером +380509281206.

Приватний нотаріус Сумського районного нотаріального округу Сум-
ської області Хоменко О. В. повідомляє, що після смерті Кругляк Сер-
гія Сергійовича, 10 січня 1955 року народження, який помер в люто-
му 2021 року, постійним місцем проживанням та реєстрації якого було: 
село Нижня Сироватка, вулиця Садова, будинок 39, Сумського району 
Сумської області, була відкрита спадкова справа.

Просимо спадкоємців за законом Кругляк Світлану Сергіївну, 28 лип-
ня 1979 року народження, та Кругляк Олесю Сергіївну, 27 вересня 1980 
року народження, у строк до 17 грудня 2021 року звернутися по питан-
ню оформлення спадщини до нотаріуса за адресою: 40035, місто Суми, 
проспект М. Лушпи, будинок 5, корпус 30, кв. 131, або за телефонами: 
068-517-33-04, 099-422-73-04.

В провадженні Ренійського районного суду Одеської області знахо-
диться кримінальна справа № 510/1665/21 за обвинуваченням Бурєє-
ва Володимира Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Судове засідання по справі призначено на 30.11.2021 р. о 15 годині 00 
хвилин у Ренійському районному суді за адресою: Одеська область, м. 
Рені, вул. Соборна, 122, суддя Бошков І. Д., тел. (093) 3586254.

Суд викликає обвинуваченого Бурєєва Володимира Вікторовича, відо-
ма адреса: Одеська обл., Ізмаїльський район, Ренійська МТГ, с. Лиман-
ське, вул. Поштова, 4Б.

Явка до суду є обов’язковою. Наслідки неприбуття до суду обвинува-
ченого, передбачені статтею 323 КПК України.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 25 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають ма-
теріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань № 52018000000000215 від 14 берез-
ня 2018 року за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентинови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Укра-
їни. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 02 лютого 2021 
року постановлено здійснювати спеціальне судове провадження у 
кримінальному провадженні за обвинуваченням Голобородька Іго-
ря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимирови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин 
України, 26.06.1975 року народження, уродженець м. Жовті Во-
ди Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме 
місце проживання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпро-
петровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, 
викликається в судове засідання, яке відбудеться 02 грудня 2021 
року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупцій-
ного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-
585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, громадянин України, 
29.10.1963 року народження, уродженець м. Жовті Води, Дніпро-
петровської області, зареєстрований та останнє відоме місце про-
живання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води, Дніпро-
петровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, 
викликається в судове засідання, яке відбудеться 02 грудня 2021 
року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного 
суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-
51), головуючий суддя: Крук Є.В., Кравчук О.О., Білоус І.О. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинува-
чений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик до суду 
В провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває кри-

мінальне провадження, внесене 06 червня 2014 року до ЄРДР за  
№ 12014100000000845 відносно Дьяченка Геннадія Володимирови-
ча, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 
КК України та відносно Радика Івана Львовича, 20.03.1975 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5  
ст. 191 КК України.

Ухвалою від 25.11.2019 постановлено здійснювати спеціальне су-
дове провадження стосовно обвинуваченого Дьяченка Геннадія Воло-
димировича, 06.06.1967 р.н. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.12.2019 обвину-
вальний акт призначено до судового розгляду у даному криміналь-
ному провадженні . 

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний суд викли-
кає в судові засідання на 12 год. 00 хв. 03 грудня 2021 року, 14 год. 
00 хв. 06 грудня 2021 року, 09 год. 00 хв. 08 грудня 2021 року, 09 год. 
30 хв. 10 грудня 2021 року, 09 год. 00 хв. 15 грудня 2021 року, 14 год. 
00 хв. 20 грудня 2021 року обвинуваченого Дьяченка Геннадія Воло-
димировича, 06.06.1967 року народження, для розгляду вищезазна-
ченого кримінального провадження (судове засідання відбудеться в 
приміщенні Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. 
Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційно-
му веб-сайті суду обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом. 

 Головуючий суддя: Мойсак С.М. 
Судді: Крикливий В.В., Хамзін Т.Р.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвину-
вальний акт із реєстром матеріалів досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні за № 42014200350000045 від 18 листопада 
2014 року, в якому Квірель Андрій Олександрович обвинувачується у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 
ст.15 ч.2 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 07 жовтня 2021 при-
значено підготовче судове засідання у кримінальному провадженні  
№ 42014200350000045 від 18 листопада 2014 року. У зв’язку з чим ви-
кликається Квірель Андрій Олександрович, 11 лютого 1982 року на-
родження, який народився в м. Охтирка Сумської обл., громадянин 
України, зареєстрований за адресою: 42704, Сумська обл., м. Охтир-
ка, пров. Штагера, 14, який обвинувачується у вчиненні криміналь-
них правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.2 ст.191, ч.2 
ст.366 КК України, в судове засідання, яке відбудеться 01 грудня 2021 
о 12-40 год., 08 грудня 2021 о 12-00 год., 15 грудня 2021 о 14-30 год., 
22 грудня 2021 о 14-00 год. у приміщенні Вищого антикорупційного 
суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Федо-
ров О.В., судді: Задорожна Л.І., Шкодін Я.В.

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

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

Обвинувачена Басова Єсенія Сергіївна, 16.11.1975 року народження, яка за-
реєстрована за адресою: Луганська область, м. Красний Луч, вул. Пирого-
ва, 5 відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається у підготов-
че судове засідання в порядку спеціального судового провадження по справі  
№ 420/2146/16-к, яке призначено на 11 годину 00 хвилин 3 грудня 2021 року в 
приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі у підготовчому судо-
вому засіданні як обвинуваченої.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК 
України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 323 КПК.
Суддя Г.В. Булгакова

Приватний нотаріус Волноваського районного нотаріального округу До-
нецької області Гуков О.В. повідомляє про відкриття спадкової справи піс-
ля померлого 14 травня 2021 року 

БАРДАКОВА АНАТОЛІЯ ВАСИЛЬОВИЧА,  
5 серпня 1954 року народження, 

який був зареєстрований та проживав на день смерті за адресою: Донецька 
область, Волноваський (колишній Великоновосілківський) район, с. Мир-
не, вул. Новотроїцька, буд. 3.

Сповіщаю спадкоємця за законом Бардакова Олександра Анатолійовича, 
3 листопада 1979 року народження, в строк до 18 грудня 2021 року звернутися 
до приватного нотаріуса Великоновосілківського районного нотаріального окру-
гу Донецької області Гукова О.В. за адресою: 85500, Україна, Донецька область, 
Великоновосілківський район, смт Велика Новосілка, вул. Пушкіна, буд. 32, елек-
тронна пошта - аv 84@ukr.net. або зателефонувати за номером +380509281206. 

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимо-
нопольного комітету України, у зв’язку із неможливістю вручен-
ня вимоги № 65-02/3345 від 01.09.2021 про надання інформації 
ТОВ «МЕОТІДА ПРОМ» (вул. Федотова Коса, буд. 84, смт Кири-
лівка, Якимівський р-н., Запорізька обл., ідентифікаційний код 
— 32961013) за місцезнаходженням, вказана вимога розміщена  
на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 
(http://www.amcu.gov.ua»).

Південним міжобласним територіальним відділенням Анти-
монопольного комітету України, у зв’язку із неможливістю вру-
чення вимоги № 65-02/3317 від 01.09.2021 про надання інфор-
мації ФОП Гусєву А.О. (вул. Ярослава Мудрого, буд. 10, м. Ба-
штанка, Баштанський р-н, Миколаївська обл., 56100, РНОКПП — 
2708509339) за місцезнаходженням, вказана вимога розміще-
на на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 
(http://www.amcu.gov.ua).

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимо-

нопольного комітету України, у зв’язку із неможливістю вручення 

вимоги № 65-02/3917 від 08.10.2021 про надання інформації ТОВ 

«ГРАНФІНРЕСУРС» (вул. Ярославів Вал, 13/2, літ. Б, м. Київ, 01054, 

ідентифікаційний код – 38947319) за місцезнаходженням, вказана 

вимога розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного ко-

мітету України (http://www.amcu.gov.ua»).

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

Обвинувачений Княжев Сергій Миколайович, 07 квітня 1959 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. 
Юрія Гагаріна, 7/137 відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ється у підготовче судове засідання в порядку спеціального судового прова-
дження по справі № 408/4531/17-к, яке призначено на 11 годину 40 хвилин  
3 грудня 2021 року в приміщенні Біловодського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, 
для участі у підготовчому судовому засіданні як обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбаче-
ні ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК.
Суддя Г.В. Булгакова

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Граньонкіна 
Володимира Анатолійовича як обвинуваченого у кримінальному про-
вадженні № 296/806/21 у вчиненні кримінального правопорушення за 
ч. 1 ст. 258-3,ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Янчук 
Н.П. у підготовче судове засідання, що відбудеться 30.11.2021 року о 
09:00 год. та 06.12.2021 о 09.30 в приміщенні Корольовського район-
ного 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 Звольського 
Вадима Володимировича, 1964 р.н., як обвинуваченого у криміналь-
ному провадженні № 296/4949/18 по обвинуваченню у вчиненні кри-
мінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, 
під головуванням судді Покатілова О.Б. в судові засідання, що відбу-
дуться 02 грудня 2021 року о 16.00 год. та 20 грудня 2021 року о 14.30 
год. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Титаренка Рома-
на Павловича, 03.03.1988 р.н. як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/8416/21 по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за  
ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Покатілова О.Б. в су-
дові засідання, що відбудуться 26 листопада 2021 року о 14.00 год., 19 січня 2022 ро-
ку о 14.00 год. та 27 січня 2022 року о 08.30 год. в приміщенні Корольовського район-
ного суду 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 повідо-

мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.

Приватний нотаріус Нікопольського районного нотаріального окру-
гу Бойко Л.П. повідомляє про відкриття спадщини до майна померло-
го 01 травня 2021 року 

МІЩЕРЯКОВА ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА. 
Пропоную Міщеряковій Лідії Вікторівні у десятиденний термін з мо-

менту публікації цього оголошення звернутись до нотаріуса. Робоче 
місце нотаріуса зареєстровано за адресою: 53300, Дніпропетровська 
область, Нікопольський район, місто Покров, вулиця Центральна, буд. 
27, кв. 8, тел. 0662139008.

Автокооператив по будівництву та експлуатації гаражів  
«Мінський», код ЄДРПОУ 22864244, проводить чергові загальні збо-
ри членів кооперативу(збори уповноважених із членами кооперати-
ву), які відбудуться 16.12.2021 року о 18.30 за адресою: м. Київ, вул. 
Рокосовського, 5, ЗНЗ № 9, актова зала. Реєстрація членів коопера-
тиву з 18.00 до 18.30. 

При собі мати документи, які засвідчують особистість.
Під час проведення зборів всі присутні зобов’язані дотримуватись 

карантинних заходів, встановлених чинним законодавством.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Виключення старих членів АКБЕГ «Мінський» та прийняття нових 
членів АКБЕГ «Мінський»

2. Звіт правління АКБЕГ «Мінський» за півріччя 2021.
3. Земельне питання АКБЕГ «Мінський».
4. Питання щодо підняття членських внесків на 2022 рік, як край-

ня необхідність. 
5. Питання щодо повернення приміщення загальною площею 70 

кв.м. у власність  АКБЕГ «Мінський» як незаконно передане гр-ну По-
еті Р.В. Передачу даного приміщення в оренду іншому суб’єкту під-
приємницької діяльності.

6. Питання щодо прийняття рішення по гаражах № 201, № 526.
7. Інші питання. 

ПОВІСТКА
 ПРО ВИКЛИК ДАНИЛИШИНА П.І.

 Громадянин України Данилишин Петро Іванович, 19.07.1976 ро-
ку народження, зареєстрований за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, Васильківський район, с. Катеринівка, вул. Шкільна, буд.25,  
на підставі ст. ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись в період часу з 09 год.00 хв. до 14 год. 00 хв. 29.11.2021, 
30.11.2021, 01.12.2021 до слідчого відділу 2 управління (з дислока-
цією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях, до слідчого в ОВС Кучерової Юлії Юріївни за адресою: 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських десантників, буд.20, 
кабінет №12, для проведення слідчих (процесуальних) дій за Вашою 
участю та вручення процесуальних документів  у  кримінальному про-
вадженні №22021020000000030, внесеному до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань 24.03.2021 за ознаками  злочину, передбаченого 
ч.1 ст.258-3 КК України. 

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