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Силовики посилюють 
охорону кордону 

НАЦБЕЗПЕКА. На кордоні з Білоруссю розпочато спільну спе-
ціальну прикордонну операцію «Полісся». Вона передбачає істот-
не посилення прикордонного режиму вздовж цієї ділянки держав-
них рубежів. Координацію здійснює Державна прикордонна служ-
ба, якій сприяють сили Нацгвардії, Нацполіції, ЗСУ та інші резер-
ви. Мета операції — запобігти перетинанню нелегальними мігран-
тами державного кордону й потраплянню їх на територію України.

Режим на кордоні контролюють посилені прикордонні наряди 
з одночасним нарощуванням сил і засобів на можливих напрям-
ках спроб прориву груп незаконних мігрантів. До патрулюван-
ня й моніторингу активно залучають авіацію, безпілотні авіаційні 
комплекси, технічні засоби спостереження, повідомляє пресслуж-
ба прикордонного відомства.  

У межах контрольованих прикордонних районів виставлено 
контрольні пости на автомобільних дорогах, патрулюють основні 
шляхи, що ведуть до державного кордону, здійснюють перевір-
ки автобусних і залізничних станцій, тривають спільні превентивні 
заходи в населених пунктах прикордоння.

ВІКТОР ЛЯШКО:

ЦИФРА ДНЯ

30 000
доз вакцини проти грипу для 
медпрацівників надійшло як 

гуманітарна допомога. Ще 180 000 доз 
таких вакцин держава закупила для 

осіб із груп ризику 

«З понеділка зайнятість 
ліжок із киснем у 

кожному з регіонів уже 
менша за індикаторний 

показник «червоного» 
рівня епідемічної 

небезпеки 65%».

У «жовтих» 
карантинних  
зонах — нові умови 
роботи закладів

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. У відвідувачів на вході 
не лише перевірятимуть наявність сертифіката, а й 
скануватимуть його на оригінальність
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СУСПІЛЬСТВО

Європарламент 
про ситуацію в 
Білорусі: «Диктатори 
розуміють лише 
мову санкцій»

ГЕОПОЛІТИКА

За три десятиріччя 
послугами і підтримкою 
Сумського міського центру 
«Берегиня» скористалися 
десятки тисяч городян

ЦИТАТА ДНЯ
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ДОКУМЕНТИ 

Закон України «Про 
Фонд часткового 
гарантування 
кредитів у сільському 
господарстві»
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Поспішаючи, не ризикуй!
ОБАЧНІСТЬ РЯТУЄ. На автошляхах України, де торік встановили камери відеофіксації, 
кількість порушень ПДР скоротилася втричі

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Попри пандемію COVID-19 
і те, що вже майже два ро-

ки більшість людей у всьому сві-
ті змушена багато часу перебува-

ти у власних помешканнях, ря-
туючись від небезпеки заражен-
ня, карколомні трощі на автошля-
хах щороку забирають сотні ти-
сяч життів. За даними Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, са-
ме дорожньо-транспортний трав-

матизм — одна з найбільших сві-
тових проблем у царині охорони 
здоров’я. Ризик загинути чи трав-
муватися внаслідок ДТП різнить-
ся у країнах, проте 70% його при-
падає саме на ті, де рівень доходів 
у людей середній або низький.

У дорожньо-транспортних при-
годах наша країна щороку втра-
чає близько 3 тисяч громадян, 
понад 30 тисяч зазнають травм. 
Хоч за часи пандемії ці показни-
ки трохи скоротилися. Перший 
заступник начальника департа-

менту патрульної поліції Олексій 
Білошицький каже, що за десять 
місяців 2021 року на автошляхах 
України сталося 154 480 дорож-
ньо-транспортних пригод, 
що майже на 14% більше, 
ніж 2020-го. 

Міністр охорони здоров’я про фіксацію спаду тижневої 
кількості госпіталізацій хворих на коронавірусну 
недугу
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ДОКУМЕНТИ   
12505000000 Бюджет Біловодської селищної 

територіальної громади
29 600,475 24 667,062 15225,542 4 933,413

12525000000 Бюджет Сватівської міської те-
риторіальної громади

3 642 3035 2027,981 607

12528000000 Бюджет Старобільської міської 
територіальної громади

3 757,294 3 131,078 1609,843 626,216

12523000000 Бюджет Попаснянської міської 
територіальної громади

2 593,190 2 160,991 667,309 432,199

12520000000 Бюджет Міловської селищної 
територіальної громади

35 447,598 29 539,663 8784,026 5 907,935

12530000000 Бюджет Щастинської міської 
територіальної громади

0,03 0,01 0,01 0,02

12503000000 Бюджет Чмирівської сільської 
територіальної громади

11 753,666 9 794,721 2394,721 1 958,945

Одеська область  78 517,286 78 517,286 37 703,831 15 703,458

15564000000 Бюджет Одеської міської  
територіальної громади

78 517,286 78 517,286 37703,831 15 703,458

Полтавська  
область

 156 941,997 156 941,997 102 915,64 31 388,401

16564000000 Бюджет Кременчуцької міської 
територіальної громади

6 766,537 6 766,537 2 833,621 1 353,308

16568000000 Бюджет Миргородської міської 
територіальної громади

35 175,46 35 175,46 21 573,764 7 035,093

16100000000 Обласний бюджет Полтавської 
області

115 000 115 000 78 508,255 23 000

Херсонська об-
ласть

 29 868,108 29 868,108 23 691,912 1 882,253

21100000000 Обласний бюджет Херсонської 
областi

29 868,108 29 868,108 23691,912 1 882,253

Харківська об-
ласть

 114 428,158 114 422,183 80 474,173 22 969,049

20531000000 Бюджет Валківської міської те-
риторіальної громади

408,281 408,281 81,657

20517000000 Бюджет Лозівської міської те-
риторіальної громади

7 202,776 7 202,776 6202,776 1 440,556

20534000000 Бюджет Вільхуватської сіль-
ської територіальної громади

499,603 499,603 376,072 99,921

20536000000 Бюджет Дворічанської селищ-
ної територіальної громади

229,476 229,476 45,896

20524000000 Бюджет Балаклійської міської 
територіальної громади

8 511,062 8 505,087 3686,057 1 701,019

20100000000 Обласний бюджет Харківської 
областi

97 576,96 97 576,96 70209,268 19 600

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

Виклик до суду
Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 13 листопада 

2018 року прийнято до провадження обвинувальний акт по кримінальній справі  
№ 408/9622/18-к, внесений до єдиного державного реєстру досудових розслідувань 
за № 22018130000000313 відносно Святишенка Юрія Вячеславовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 110 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Святишенко Юрій Вячеславович у судо-
ве засідання, яке відкладено на 09 грудня 2021 року о 16 годині 30 хвилин та відбу-
деться у приміщенні суду за адресою: вул. Луганська, буд. 30, смт Біловодськ, Лу-
ганська область.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вважається повідомлений про 
дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України. 
Суддя Г. В. Булгакова

Виклик до суду
Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 18 квітня 

2018 року прийнято до провадження обвинувальний акт, внесений до ЄРДР за  
№ 2201713000000160 відносно Захарової Людмили Миколаївни у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Захарова Людмила Миколаївна у підго-
товче судове засідання по кримінальній справі № 408/3514/17-к, яке відбудеться 
09 грудня 2021 року о 15 годині 00 хвилин в приміщенні Біловодського районного 
суду Луганської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської 
області, для участі в судовому засіданні в якості обвинуваченої.

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

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

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання,  
по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування

Обвинувачена Філіпська Наталія Валеріївна, 04.11.1976 року народжен-
ня, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засі-
дання в порядку спеціального судового провадження по кримінальній справі  
№ 409/2795/16-к за ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 09 грудня 2021 року 
о 15 годині 50 хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для учас-
ті в судовому засіданні в якості обвинуваченої.

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

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

Виклик до суду
Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 18 липня 2017 року прийнято до провадження обвинувальний акт 

по кримінальній справі № 433/715/17-к, внесений до єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 2201613000000331 
відносно Сидоренко Світлани Анатоліївни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Сидоренко Світлана Анатоліївна у судове засідання, яке відкладено на 09 грудня 2021 ро-
ку о 16 годині 00 хвилин та відбудеться у приміщенні суду за адресою: вул. Луганська, буд. 30, смт Біловодськ, Луганська область.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вважається повідомлений про дату, час та місце слухання справи.
Наслідки неявки передбачені ст.323 КПК України. 

Суддя Г. В. Булгакова

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
18.11.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районного нотаріального округу Луганської 

обл. Глаговською О. В. була заведена спадкова справа після смерті Максімова Віталія Тимофійовича, 
30.01.1933 р.н., який помер 02.08.2021 р. Для встановлення кола спадкоємців, які бажають прийняти спад-
щину в тому числі, які були зареєстровані з померлим на день його смерті, та представників малолітніх, не-
дієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до приватно-
го нотаріуса Глаговської О. В., за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інак-
ше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину, подавши заяву нотаріусу.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 листопада 2021 р. № 1223 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  

від 25 березня 2020 р. № 274  
і від 5 жовтня 2020 р. № 921

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 274 «Про 

визначення питань, що належать до компетенції Першого віце-прем’єр-міністра 
України та віце-прем’єр-міністрів України» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 
33, ст. 1110, № 78, ст. 2509; 2021 р., № 63, ст. 3975) і від 5 жовтня 2020 р. № 921 
«Про утворення урядових комітетів та затвердження їх посадового складу» (Офі-
ційний вісник України, 2020 р., № 82, ст. 2654; 2021 р., № 63, ст. 3975) зміни, що до-
даються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 24 листопада 2021 р. № 1223

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 25 березня 2020 р. № 274 і від 5 жовтня 2020 р. № 921

1. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. 
№ 274:

1) у додатку 1:
у пункті 11:
абзац перший викласти в такій редакції:
«11. До компетенції Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економіки 

Свириденко Ю. А. належать питання щодо:»;
абзаци п’ятдесят восьмий — шістдесят шостий виключити;
доповнити пункт після абзацу сімдесят третього новими абзацами такого змісту:
«державної промислової політики;
літакобудівної галузі;
космічної діяльності;
розбудови та експлуатації транспортної інфраструктури;
інноваційної діяльності у стратегічних галузях промисловості;
трансферу технологій;
взаємодії з Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО);».
У зв’язку з цим абзац сімдесят четвертий вважати абзацом вісімдесят першим;
у пункті 2:
абзац перший викласти в такій редакції:
«2. До компетенції Віце-прем’єр-міністра України — Міністра з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій Верещук І. А. належать питання щодо:»;
в абзаці сімнадцятому слова «запобігання насильству в сім’ї,» виключити;
абзац п’ятнадцятий пункту 3 після слів «забезпечення рівних прав і можливостей 

жінок і чоловіків» доповнити словами «, запобігання насильству в сім’ї»;
пункт 4 після абзацу п’ятдесят третього доповнити абзацами такого змісту:
«охорони навколишнього природного середовища;
організації охорони та використання природно-заповідного фонду;
охорони атмосферного повітря, охорони озонового шару та запобігання зростан-

ню рівня глобального потепління, зміни клімату і виконання вимог Рамкової конвен-
ції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу до неї та Паризької угоди;

раціонального використання, відтворення та охорони об’єктів тваринного і рос-
линного світу, біологічного та ландшафтного різноманіття, формування, збереження 
та використання екологічної мережі, біологічної та генетичної безпеки;

екологічної безпеки, поводження з відходами, небезпечними хімічними речовина-
ми, пестицидами та агрохімікатами;

управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, 
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобиль-
ської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, а та-
кож державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на ста-
дії їх довгострокового зберігання і захоронення;

державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного се-
редовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверх-
невих водних ресурсів;

геологічного вивчення та раціонального використання надр;».

У зв’язку з цим абзац п’ятдесят четвертий вважати абзацом шістдесят третім;
пункт 5 виключити;
2) додаток 2 викласти в такій редакції:

«Додаток 2  
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 2020 р. № 274 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 листопада 2021 р. № 1223)
ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ 

у разі відсутності Першого віце-прем’єр-міністра України,  
віце-прем’єр-міністрів України

У разі відсутності Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів 
України їх повноваження здійснюють:

Першого віце-прем’єр-міністра 
України — Міністра економіки  
Свириденко Ю. А.

— Віце-прем’єр-міністр України —  
Міністр з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій Верещук І. А.

Віце-прем’єр-міністра України — 
Міністра з питань реінтеграції  
тимчасово окупованих територій  
Верещук І. А.

— Віце-прем’єр-міністр з питань  
європейської та євроатлантичної  
інтеграції України Стефанішина О. В.

Віце-прем’єр-міністра з питань  
європейської та євроатлантичної  
інтеграції України  
Стефанішиної О. В.

— Віце-прем’єр-міністр України —  
Міністр цифрової трансформації  
Федоров М. А.

Віце-прем’єр-міністра України — 
Міністра цифрової трансформації 
Федорова М. А.

— Віце-прем’єр-міністр України —  
Міністр з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій Верещук І. А.».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2020 р. № 921:
1) у пункті 1:
абзац третій викласти в такій редакції:
«Урядовий комітет з питань національної безпеки і оборони та правоохоронної ді-

яльності;»;
абзаци п’ятий та шостий викласти в такій редакції:
«Урядовий комітет з питань цифрової трансформації, освіти, науки та інновацій, 

охорони здоров’я, правової політики, захисту довкілля та природних ресурсів;
Урядовий комітет з питань економічної, фінансової політики, паливно-енергетич-

ного комплексу, стратегічних галузей промисловості, розвитку громад і територій та 
інфраструктури.»;

2) у пункті 2 цифри «1—4» замінити цифрами «1—5»;
3) у додатках до постанови:
додаток 2 викласти в такій редакції:

«Додаток 2  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 5 жовтня 2020 р. № 921 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 24 листопада 2021 р. № 1223)
СКЛАД 

Урядового комітету з питань національної безпеки  
і оборони та правоохоронної діяльності

Міністр оборони, голова Урядового комітету
Міністр Кабінету Міністрів України, перший заступник голови Урядового комітету
Міністр внутрішніх справ, заступник голови Урядового комітету
Заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості (відповідно до 

розподілу функціональних повноважень)
Заступник Міністра розвитку громад та територій (відповідно до розподілу функ-

ціональних повноважень)
Заступник Міністра інфраструктури (відповідно до розподілу функціональних по-

вноважень)
Заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (відпо-

відно до розподілу функціональних повноважень)
Заступник Міністра закордонних справ (відповідно до розподілу функціональних 

повноважень)
Заступник Міністра освіти і науки (відповідно до розподілу функціональних по-

вноважень)
Заступник Міністра охорони здоров’я (відповідно до розподілу функціональних 

повноважень)
Заступник Міністра соціальної політики (відповідно до розподілу функціональних 

повноважень)
Заступник Міністра енергетики (відповідно до розподілу функціональних повно-

важень)
Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів (відповідно до розпо-

ділу функціональних повноважень)

Заступник Міністра економіки (відповідно до розподілу функціональних повно-
важень)

Заступник Міністра у справах ветеранів (відповідно до розподілу функціональ-
них повноважень)

Заступник Міністра фінансів (відповідно до розподілу функціональних повнова-
жень)

Заступник Міністра цифрової трансформації (відповідно до розподілу функціо-
нальних повноважень)

Заступник Міністра культури та інформаційної політики (відповідно до розподілу 
функціональних повноважень)

Заступник Міністра юстиції (відповідно до розподілу функціональних повнова-
жень)»;

у додатку 4:
назву додатка викласти в такій редакції:

«СКЛАД  
Урядового комітету з питань цифрової трансформації,  
освіти, науки та інновацій, охорони здоров’я, правової  

політики, захисту довкілля та природних ресурсів»;

позиції
«Міністр внутрішніх справ
Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів (відповідно до розпо-

ділу функціональних повноважень)»
замінити такими позиціями:
«Заступник Міністра внутрішніх справ (відповідно до розподілу функціональних 

повноважень)
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів»;
додаток 5 викласти в такій редакції:

«Додаток 5  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 5 жовтня 2020 р. № 921 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 24 листопада 2021 р. № 1223)

СКЛАД 
Урядового комітету з питань економічної, фінансової політики,  

паливно-енергетичного комплексу, стратегічних галузей  
промисловості, розвитку громад і територій та інфраструктури 

Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки, голова Урядового ко-
мітету

Міністр Кабінету Міністрів України, перший заступник голови Урядового комітету
Міністр фінансів, заступник голови Урядового комітету
Міністр аграрної політики та продовольства
Міністр інфраструктури 
Міністр енергетики
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості 
Міністр розвитку громад та територій
Міністр юстиції
Заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (відпо-

відно до розподілу функціональних повноважень)
Заступник Міністра закордонних справ (відповідно до розподілу функціональних 

повноважень)
Заступник Міністра оборони (відповідно до розподілу функціональних повнова-

жень)
Заступник Міністра культури та інформаційної політики (відповідно до розподілу 

функціональних повноважень)
Заступник Міністра молоді та спорту (відповідно до розподілу функціональних 

повноважень)
Заступник Міністра соціальної політики (відповідно до розподілу функціональних 

повноважень)
Заступник Міністра цифрової трансформації (відповідно до розподілу функціо-

нальних повноважень)
Заступник Міністра охорони здоров’я (відповідно до розподілу функціональних 

повноважень)
Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів (відповідно до розпо-

ділу функціональних повноважень)
Заступник Міністра у справах ветеранів (відповідно до розподілу функціональ-

них повноважень)
Заступник Міністра освіти і науки (відповідно до розподілу функціональних по-

вноважень)
Заступник Міністра внутрішніх справ (відповідно до розподілу функціональних 

повноважень)».
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Оголошення № 286/5/6250-НЕР 
про 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 рин-

ку в регіонах України;
2.2. лоти: лот 1 — м. Вінниця, до 30 квартир; лот 2 — м. Луцьк, до 30 квартир; лот 3 — м. Дніпро, до 30 

квартир; лот 4 — м. Ужгород, до 50 квартир; лот 5 — м. Житомир, до 30 квартир; лот 6 — м. Запоріжжя, до 
30 квартир; лот 7 — м. Івано-Франківськ, до 30 квартир; лот 8 — м. Київ, до 100 квартир; лот 9 — м. Кро-
пивницький, до 30 квартир; лот 10 — м. Львів, до 100 квартир; лот 11 — м. Миколаїв, до 50 квартир; лот 12 
— м. Одеса, до 90 квартир; лот 13 — м. Полтава, до 50 квартир; лот 14 — м. Рівне, до 30 квартир; лот 15 — 
м. Суми, до 10 квартир; лот 16 — м. Тернопіль, до 30 квартир; лот 17 — м. Харків, до 100 квартир; лот 18 
— м. Херсон, до 30 квартир; лот 19 — м. Хмельницький, до 30 квартир; лот 20 — м. Черкаси, до 30 квар-
тир; лот 21 — м. Чернівці, до 30 квартир; лот 22 — м. Чернігів, до 30 квартир; лот 23 — м. Ковель Волин-
ської області, до 15 квартир; лот 24 — м. Біла Церква Київської області, до 30 квартир; лот 25 — м. Брова-
ри Київської області, до 30 квартир; лот 26 — м. Білгород-Дністровський Одеської області, до 30 квартир; 
лот 27 — смт Таїрове, с. Крижанівка, с. Фонтанка, смт Авангард, смт Хлібодарське Одеської області, до 30 
квартир; лот 28 — м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, до 30 квартир; лот 29 — м. Маріуполь Доне-
цької області, до 30 квартир; лот 30 — м. Умань Черкаської області, до 15 квартир.

3. Адреса вебсайту, на якому Замовником розміщується інформація про конкурс: www.mil.gov.ua, розділ 
«Державні закупівлі» — Конкурсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир.

4. Терміни передачі квартир та оформлення права власності на квартири за Державою Україна в особі 
Міністерства оборони України: на вторинному ринку — до 23.12.2021; на умовах пайової участі терміни пе-
редачі квартир — до 15.04.2022, оформлення права власності — до 30.04.2022;

терміни дії договорів: на вторинному ринку — до 31.12.2021; на умовах пайової участі — до 31.12.2022.
5. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
5.1. місце: пр-т Перемоги, 55/2, м. Київ, 03113, Департамент державних закупівель та постачання матері-

альних ресурсів Міністерства оборони України, 2 поверх;
5.2. подання: термін — до 12:00 07.12.2021, кімната 207;
5.3. розкриття: час і дата — о 14:30 07.12.2021, кімната 227.
6. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
7. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Присяжнюк Вікторія Іва-

нівна, Тимошенко Олена Леонідівна, тел. (044) 4547459, zakupivli.zhytla@mil.gov.ua, Телятникова Наталія 
Олександрівна, тел. (044) 2713917.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення 

про здійснення спеціального досудового 
розслідування та повістки про виклик 

підозрюваного.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного 
суду м. Харкова Шрамко Л. Л. від 23.11.2021 справа 
№642/6058/21 наданий дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 42014220000000510 від 19.09.2014 
за підозрою Губського А. М. у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 3  
ст. 365 КК України. 

Враховуючи вищезазначене, підозрюваний Губ-
ський Андрій Миколайович, 12.01.1981 р.н., останнє 
відоме місце проживання: м. Харків, Профспілковий 
бульвар, б. 5, на підставі ст. 133, 135 КПК України, 
Вам необхідно з’явитись 29.11.2021 об 11 год. 00 хв., 
30.11.2021 об 11 год. 00 хв. та 01.12.2021 об 11 год. 
00 хв. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у 
м. Харкові) Територіального управління Державно-
го бюро розслідувань, розташованого у м. Полта-
ві, за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, буд.7 
для допиту та проведення інших процесуальних дій у 
статусі підозрюваного у кримінальному провадженні 
№ 42014220000000510 від 19.09.2014. 

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

ОГОЛОШЕННЯ № 4 
про проведення конкурсу  

з придбання квартир 

Державна установа «Центр обслуговування під-
розділів Національної поліції України» проводить 
конкурс з придбання квартир на вторинному ринку 
у м. Києві для забезпечення житлом поліцейських, 
державних службовців та працівників установ та ор-
ганів Національної поліції України.

Предмет закупівлі:
Лот 1 — одна однокімнатна квартира у м. Києві; 
Лот 2 — п’ять двокімнатних квартир у м. Києві;
Квартири повинні бути введені в експлуатацію та 

придатні для проживання.
Конкурсна документація та зміни до неї розміщу-

ються на вебсайтах mvs.gov.ua.; www.npu.gov.ua.
Комісія працює за адресою: вул. Святошинська,  

27, адмін. буд. 1, каб. № 40, м. Київ, 03115, поне-
ділок-четвер із 09:00 до 18:00, п’ятниця з 09:00 до 
16:45, перерва з 13:00 до 13:45, інформація за тел. 
(044) 403-06-12. Строк подання конкурсних пропо-
зицій: до 10:00 год. 10.12.2021.

Конкурс відбудеться об 11:30 год. 10.12.2021 за 
адресою: вул. Святошинська, 27, м. Київ, актова  
зала.

Заступник голови конкурсної комісії  
Олександр ДЯТЛЕНКО

 Каминін Валерій Вікторович, 03.05.1975 р.н., зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. 230-ї Стрі-
лецької Дивізії 36/36, відповідно до вимог ст. ст. 113, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
30.11.2021 о 10 год. 00 хв. до Офісу Генерального прокурора за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, 
каб. 1406Б, ном. тел. (044) 288-96-08 для вручення Вам письмового повідомлення про підозру у межах кри-
мінального провадження № 42021000000001656 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 438 КК України.

Жебін Володимир Іванович, 18.03.1974 р.н., зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Виноград-
на, 7, відповідно до вимог ст. ст. 113, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 30.11.2021 об 11 год. 
00 хв. до Офісу Генерального прокурора за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1406Б, ном. тел.  
(044) 288-96-08 для вручення Вам письмового повідомлення про підозру у межах кримінального прова-
дження № 42021000000001656 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1  
ст. 438 КК України.

Завдовєєв Сергій Сергійович, 01.08.1982 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Ма-
кіївка, мікрорайон Сонячний, 18/37, проживаючий за адресою: м. Донецьк, пр-т. Дзержинського, 70/13, 
відповідно до вимог ст. ст. 113, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 02.12.2021 о 09 год.  
00 хв. до Офісу Генерального прокурора за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1406Б, ном. тел.  
(044) 288-96-08 для вручення Вам письмового повідомлення про підозру у межах кримінального прова-
дження № 42021000000001656 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1  
ст. 438 КК України.

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) надзвичайні обставини (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі то-

що; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 

умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Наслідки неприбуття на виклик:
1) якщо підозрюваний, який був у встановленому порядку викликаний, не з’явився до прокурора без по-

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

2) ухилення від явки на виклик прокурора (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два ра-
зи) підозрюваним, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тим-
часово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-
агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судово-
го провадження.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваної Клименко А. В. 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування

Підозрювана Клименко Алла Всеволодівна, 
13.07.1955 року народження, громадянка Украї-
ни, останнє відоме місце реєстрації та проживан-
ня: Донецька обл., Волноваський район, с. Гранітне, 
вул. Південна, буд. 15, у відповідності до ст. ст. 133, 
135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися до 
службового кабінету № 14 слідчого відділу 2 управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької об-
ласті) Головного управління Служби безпеки Укра-
їни в Донецькій та Луганській областях до старшо-
го слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з 
дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ 
СБУ в Донецькій та Луганській областях майора юс-
тиції Деркача Тараса Анатолійовича, за адресою: До-
нецька обл., м. Маріуполь, вул. Морських Десантни-
ків, буд. 20, на 29.11.2021 у період часу з 09:00 до 
18:00 для повідомлення Вам про зміну підозри та 
повідомлення про нову підозру, а також 30.11.2021, 
01.12.2021 та 02.12.2021 з 09:00 до 18:00 для про-
ведення за Вашою участю слідчих дій у криміналь-
ному провадженні № 22020050000000039, внесе-
ному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
06.02.2020, в якому Ви є підозрюваною у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

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.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Сидоренка О. В. 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування

Підозрюваний Сидоренко Олег Валерійович, 
17.07.1976 року народження, громадянин Украї-
ни, останнє відоме місце реєстрації та проживання: 
Донецька обл., м. Новоазовськ, вул. Партизанська, 
буд. 13, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 297-5 
КПК України, Вам необхідно з’явитися до службо-
вого кабінету № 14 слідчого відділу 2 управління (з 
дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Го-
ловного управління Служби безпеки України в До-
нецькій та Луганській областях до старшого слідчо-
го в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокаці-
єю у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Доне-
цькій та Луганській областях майора юстиції Деркача 
Тараса Анатолійовича, за адресою: Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд. 20, 
на 29.11.2021 у період часу з 09:00 до 18:00 для по-
відомлення Вам про зміну підозри та повідомлення 
про нову підозру, а також 30.11.2021, 01.12.2021 та 
02.12.2021 з 09:00 до 18:00 для проведення за Ва-
шою участю слідчих дій у кримінальному прова-
дженні № 22016050000000184, внесеному до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань 08.09.2016, в 
якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 2583 КК України.

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.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Желізняк Андрій Миколайович, 24.11.1977 
р.н., зареєстрований за адресою: Луганська область, Щас-
тинський район, с. Колядівка, вулиця Теплична, буд. 25, 
в порядку ст.ст. 133, 135 КПК України викликається на  
10 год. 00 хв. 06.12.2021, 07.12.2021 та 08.12.2021 до слід-
чого в ОВС слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій 
та Луганській областях Барабаша О. П. (тел. 0645233164) 
за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Фе-
доренка, 21, для допиту як підозрюваного та проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22019130000000218 від 13.11.2019. Наслідки та поважні 
причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст.138-139 
КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрювана Желізняк Оксана В’ячеславівна, 16.06.1977 
р.н., зареєстрована за адресою: Луганська область, Щастин-
ський район, с. Колядівка, вулиця Теплична, буд. 25, в по-
рядку ст.ст. 133, 135 КПК України викликається на 10 год.  
00 хв. 06.12.2021, 07.12.2021 та 08.12.2021 до слідчого в ОВС 
слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях Барабаша О. П. (тел. 0645233164) за адресою: 
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 21, для 
допиту як підозрюваної та проведення інших процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 22019130000000219 від 
13.11.2019. Наслідки та поважні причини неприбуття особи 
на виклик визначені ст.ст.138-139 КПК України.

Повістка про виклик обвинуваченого Якіміщака А. І. на 03.12.2021

Обвинувачений Якіміщак Андрій Іванович, 13.12.1975 р.н., адреса реєстрації: Івано-Фран-
ківська область, Надвірнянський район, с. Заріччя, вул. Шевченка, 75, на підставі ст. 314 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися на 11 год. 20 хв. 03 грудня 2021 року до Надвірнянського 
районного суду Івано-Франківської області за адресою: м. Надвірна, вул. Мазепи, 35, Івано-
Франківської області, суддя Міськевич О. Я., для проведення підготовчого судового засідання 
по кримінальному провадженні, внесенному до ЄРДР за № 12014090000000094, за обвину-
вальним актом від 22.07.2021 про Ваше обвинувачення у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України. Поважні при-
чини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття за викликом суду вка-
зані в ст.ст. 139, 323 КПК України.

19.11.2021 Національний банк України 

прийняв рішення про виключення 

з Державного реєстру фінансових установ 

ТОВ «ФК «ГЛОБАЛ ФАЙНЕНС» (ЄДРПОУ 40967769), 

КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ПІВДЕННО-СХІДНА 

КРЕДИТНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 26020164) 

та КРЕДИТНУ СПІЛКУ «АЛЬЯНС-С» (ЄДРПОУ 

34079492) на підставі поданих ними заяв.

17.11.2021 Національний банк України  
прийняв рішення про виключення з Державного реє-
стру фінансових установ КС «ГІЛЬДІЯ ВУГЛЕКОПІВ»  
(ЄДРПОУ 20826297) на підставі поданої нею за-
яви та КС «ГРОМАДА» (ЄДРПОУ 24108251), ТДВ 
«СК «ЛІДЕР» (ЄДРПОУ 43141969), ПРАТ «СГ «Ю.БІ.
АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488), ТДВ «СК «Ю.ЕС.
АЙ.» (ЄДРПОУ 32404600), ПРАТ «СК «ГАММА»  
(ЄДРПОУ 33947733), ПРАТ «СК «САН ЛАЙФ»  
(ЄДРПОУ 21538028) та ПРАТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ-
ЖИТТЯ» (ЄДРПОУ 30359111) — у зв’язку з відсут-
ністю в них чинних ліцензій.

У зв’язку з відкриттям спадкової справи 

після смерті Клімової Валентини Іванівни, 

25 липня 1941 року народження, померлої 

22 лютого 2021 року, спадкоємців запрошують 

звертатися до приватного нотаріуса Харківського 

міського нотаріального округу Харківської області 

Жовнір Тетяни Леонідівни за адресою: місто Харків, 

проспект Московський, 30, приміщення 3. 

Повідомлення про припинення діяльності
Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-

виробнича фірма «Екоплюс» код ЄДРПОУ 24924766,юри-
дична адреса якої 02121, м. Київ, вул. Декабристів, 5 «Б», 
кв.131 повідомляє, що  засновники (учасники) юридич-
ної особи  прийняли рішення щодо припинення діяль-
ності юридичної особи шляхом ліквідації. Ліквідатором 
Товариства  призначено директора Вардіміаді Людми-
лу Миколаївну. Письмові вимоги (притензії) кредиторів 
розглядаються протягом двох місяців з дати даної пу-
блікації про припинення за адресою: 02121, м. Київ, вул. 
Декабристів, 5 «Б», кв.131, тел.067-449-01-15, Email: 
ecoplus@gestia.com.ua.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими наступні бланки: 
Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів серія AP: 7596680; Зелена Картка «Вся система, Азербайджан»: 
14507484, 14507485, 14508421, 14508422, 15564757, 15575743; Зелена Картка «Біло-
русь, Молдова, Росія, Азербайджан»: 16510810.

У провадженні Першої Харківської міської державної нотаріальної кон-
тори знаходиться спадкова справа після померлого 22 лютого 2021 року  
Грекова Вадима Олександровича. Запрошуємо зацікавлених осіб протягом 
місяця від публікації звернутися за адресою: 61003, м. Харків, м-н Конститу-
ції, 1, Палац Праці, 7-й під’їзд.

Розшукуються спадкоємці МІКУЛЬСЬКОЇ РАЇСИ РОМАНІВНИ, 
яка померла 17 березня 2019 року. Звертатися протягом місяця з дня публікації 
оголошення за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 142, кв. 219;  

тел. (057) 364-45-96, нотаріус Харченко Л. Л.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 26 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

ДО 100-РІЧЧЯ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Михайло ДОВГИЧ, 
начальник галузевого 

державного 
архіву матеріалів 

гідрометеорологічних 
спостережень 

ДСНС України, 
почесний працівник 

Гідрометслужби України, 
Олександр КОСОВЕЦЬ, 

почесний працівник 
Гідрометслужби 

України, член ученої 
ради Українського 

географічного товариства

Світовий досвід доводить, 
що роль гідрометеороло-

гічної інформації та прогно-
зів у забезпеченні сталого 
соціально-економічного роз-
витку суспільства постійно 
зростає. 

Сучасна система гідроме-
теорологічних спостережень 
України налічує понад тися-
чу пунктів спостережень за 
станом атмосфери, водних 
об’єктів, ґрунтів. Вона уні-
кальна за формою, призна-
ченням, режимом та специ-
фікою роботи і формувалася 
протягом багатьох десяти-
літь та накопичила значний 
обсяг матеріалів.

Гідрометеорологічний 
фонд України створював-
ся протягом багатьох деся-
тиліть. Тут зберігають мате-
ріали метеорологічних спо-
стережень більш ніж двох-
сотлітньої давності: з Херсо-
на — з 1808 року, Києва — з 
1812-го, Полтави — 1924-го, 
Миколаєва, Луганська і Сім-
ферополя — 1827-го, Оде-
си і Севастополя — 1839 р., 
— Харкова з 1840 року. А ще 
щоденники візуальних спо-
стережень XIX століття, уні-
кальні гідрологічні щорічни-
ки Австро-Угорщини, Поль-
щі, дані гідрометеорологіч-
них спостережень періоду 
Першої та Другої світових 
воєн. Ці матеріали  мають ве-
лику історичну цінність і мо-
жуть стати предметом спіль-
них досліджень істориків та 
гідрометеорологів.

Матеріали спостережень 
гідрометеорологічних стан-
цій та інших установ нако-
пичувалися в архіві Київ-

ської метеорологічної обсер-
ваторії (нині Центральна ге-
офізична обсерваторія імені 
Бориса Срезневського, яка 
розпочала роботу 1855 року. 
Створена 1921-го Україн-
ська метеорологічна служба 
протягом 1922—1927 зібра-
ла матеріали в єдиний гідро-
метеорологічний архів.

У роки Другої світової ві-
йни архів управління гідро-
метслужби Української РСР 
було евакуйовано до Куйби-
шева (нині Самара) й Уфи. 
Частину архіву було втра-
чено, а більшість1944-го по-
вернуто в Київ. У повоєнний 
час проведено велику робо-
ту з упорядкування (1949—
1957) повернутого з евакуа-
ції архіву.

Початок функціонування 
галузевого державного ар-
хіву матеріалів гідрометео-
рологічних спостережень 
ДСНС України (ГДА МГС) 
належить до 1995 року, ко-
ли розпочалася реалізація 
постанови Кабінету Міні-
стрів України від 31.07.1995 
р. №570 «Про створення га-
лузевого державного архіву 
Державного комітету по гід-
рометеорології».

Першим очільником га-
лузевого державного архіву 
був Володимир Онуфрієнко 
(1995—2001), на плечі яко-
го лягли організаційні та ка-
дрові проблеми формуван-
ня архіву. Згодом, з 2011 ро-
ку, трансформації в систе-
мі центральних органів ви-
конавчої влади зумовили 
ухвалення нової постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 28 жовтня 2015 р. №862 
«Про створення галузево-
го державного архіву мате-
ріалів гідрометеорологічних 
спостережень Державної 
служби з надзвичайних си-
туацій».

Як архівна установа ГДА 
МГС, відповідно до статті 15 
Закону України «Про гідро-
метеорологічну діяльність», 
здійснює державний облік 
і реєстрацію матеріалів гід-
рометеорологічних спосте-
режень, їх збереження і ви-
користання. До складу ГДА 
МГС входить три відділи.

Основою відділу зберіган-
ня інформації на паперових 
носіях (ВІП) стали архівні 
документи гідрометеороло-
гічного фонду, який як відділ 
функціонував у складі Ки-
ївської гідрометеорологічної 
обсерваторії ще з 1958 року. 
Першим очільником ВІП бу-
ла Тетяна Дроган, почесний 
працівник гідрометслуж-
би України, яка працювала 
півтора десятиліття. Вете-
ран відділу — Віра Соломо-
нова, працювала з 1964-го по 
2010 рік. 

На 1 жовтня цього ро-
ку в ГДА МГС налічується  
180 372 справи, які містять 
дані гідрометеорологічних 
спостережень та спостере-
жень за забрудненням на-
вколишнього природного 
середовища. Усі матеріали 
зберігаються у восьми фон-
дах архіву, їх активно вико-
ристовують студенти й ас-
піранти закладів вищої осві-
ти, а також під час підготов-
ки довідок на запити науко-
во-дослідних і виробничих 
організацій галузей економі-
ки, для прогностичних і ре-
троспективних розрахунків 
екологічного стану України. 
Саме матеріали ГДА МГС 
слугують надійним фунда-
ментом досліджень із пи-
тань клімату та оцінки ста-
ну природного середовища 
в країні, яку проводять вче-
ні  Українського гідрометео-
рологічного інституту та ін-
ших наукових установ.

Відділ зберігання інфор-
мації на технічних носіях 
(ВІТ) створено у складі ГДА 
МГС 1996 року для забез-
печення зберігання гідроме-
теорологічної інформації та 
інформації про стан довкіл-
ля в електронному вигляді 
на технічних носіях. З 1999-
го по 2009-й відділ очолював 
Микола Кравченко, почес-
ний працівник гідрометео-
рологічної служби України. 
Створення відділу дало змо-
гу започаткувати поряд з 
накопиченням і зберіганням 
інформації на паперових но-
сіях зовсім інший напрям — 
зберігання та організація до-
ступу до матеріалів гідроме-

теорологічних спостережень 
в електронній формі.

Триває робота зі створен-
ня програмного комплек-
су для внесення та оброб-
ки первинної гідрологічної 
інформації. У його розро-
бленні використовують су-
часні клієнт-серверні WEB-
технології. 

Діяльність відділу підго-
товки і видачі інформації 
(ВПІ) здійснюється на основі 
договорів. Відділ, використо-
вуючи матеріали спостере-
жень мережі гідрометслуж-
би, які зберігаються в ГДА 
МГС, виконує розрахунки 
гідрометеорологічних харак-
теристик, складає довідки та 
описи стану природного се-
редовища окремих районів, 
басейнів річок, населених 
пунктів України, надає фо-
нові концентрації забрудню-
вальних речовин. ВПІ надає 
консультації та рекоменда-
ції з питань гідрометеороло-
гії та стану природного сере-
довища до відповідних роз-
ділів проєктів будівництва й 
реконструкції промислових, 
громадських установ та ін. 
Усі роботи виконують відпо-
відно до чинних методик. Да-
ні, підготовлені у відділі, ма-
ють необхідне науково-тех-
нічне й історичне підґрун-
тя, бо вони, перш ніж лягти 
в основу розрахунків чи до-
відок, пройшли контроль у 
відповідних методичних від-
ділах обсерваторії.

З часу створення ГДА 
МГС по 2019 рік відділ очо-
лювала Ірина Коновален-
ко, почесний працівник гід-
рометслужби України, ве-
теран гідрометеорологічної 
служби, яка працює там ни-
ні. У відділі свого часу пра-
цювали Світлана Карнаух, 
Лідія Мироненко, Віра Стар-
кова. Вони мали на час вихо-
ду на пенсію трудовий стаж 
у системі гідрометслужби 
понад 50 років. 

Нині серед першочерго-
вих завдань галузевого дер-
жавного архіву — оцифру-
вання архівних докумен-
тів НАФ та створення елек-
тронних картотек, над чим  
працюють фахівці. 

Унікальне сховище  
даних про погоду 
Унікальне сховище  
даних про погоду 
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Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в 

Чернігівській області Шестопал Г.М. за погодженням із прокурором 

відділу Офісу Генерального прокурора Денисовим В.В.  відповідно 

до ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278, КПК України повідомляє про 

підозру Медвідю Михайлу Григоровичу, 05.09.1994 року народжен-

ня, уродженцю с. Риботин Коропського району Чернігівської області, 

мешканцю м. Донецька, вул. Арбатська, б. 35, громадянину України, 

у кримінальному провадженні №42020000000000145  від 23.01.2020 

про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушен-

ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній 

організації). Повний текст повідомлення про підозру розміщувати-

меться на веб-сайті  Офісу Генерального прокурора у рубриці «пові-

стки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудово-

го розслідування» за посиланням: «https://www.gp.gov.ua/ua/pov-v.». 

Скригунов Альбер Йосипович, 31.07.1951 року народження, який 
зареєстрований та проживає за адресою: Донецька область, м. Ав-
діївка, вул. Гагаріна, б. 15, кв. 17, в порядку ч. 3 ст. 323 КПК Украї-
ни, викликається 03.12.2021 о 10.00 год. до Димитровського місько-
го суду Донецької області (адреса: м. Мирноград Донецької облас-
ті, вул. Центральна, 73; зал №1) для участі у підготовчому судово-
му засіданні в статусі обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 12014050640000307 від 04.09.2014 за ч. 1 ст.258-3 КК України.

З моменту опублікування у засобах масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження та на веб-сайті суду повістки про 
виклик до суду особа вважається такою, що належним чином повідо-
млена про час і місце судового розгляду.

Неприбуття особи за викликом суду відповідно до ч. 3 ст.139, ч. 3 
ст.323 КПК України може бути підставою для здійснення спеціально-
го судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia).

Суддя Редько Ж.Є.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Обвинувачена Ніколенко Вікторія Петрівна, 12.10.1977 року наро-
дження, викликається о 09:00 годині 3 грудня 2021 року до Куп’янського 
міськ районного суду Харківської області за адресою: Харківська область,  
м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення підготовчого судово-
го засідання у провадженні №1-кп/628/134/21 справа №628/165/17. Поваж-
ні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 
223 КПК України. 

Суддя А.О. Шиховцова
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