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Реструктуризація: мораторій спливає, що далі
НОРМОТВОРЧІСТЬ.  В Україні ніяк не можуть вирішити питання виплати заборгованості  
за валютними кредитами 

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Наприкінці квітня 2021 року 
спливає термін дії мораторію 

на стягнення майна за валютни-
ми іпотечними та іншими спо-
живчими кредитами. Проте ще 

й досі жодних остаточно ухвале-
них рішень щодо цього надто бо-
лючого питання, яке давалося  
взнаки протягом багатьох років, 
немає.

«Урядовий кур’єр» намагався 
зібрати всю інформацію про по-
дальшу долю валютних кредитів.

Отже, нині ухвалено в першо-
му читанні та подано на розгляд 
профільних комітетів Верховної 
Ради кілька законопроєктів. Зна-
менним із цього приводу було 19 
березня 2021 року, коли у пер-
шому читанні було ухвалено за-
конопроєкти №4398, №4399 та 

№4475 та подано до ознайомлен-
ня №4409, які пов’язані з питан-
нями валютних кредитів.  Просто-
таки парад законопроєктів. Назв 
цих документів не писатимемо, 
вони занадто довгі, і кожен охо-
чий може ознайомитися з ними на 
сайті парламенту. 

Законопроєкт №4398 передбачає 
проведення процедури банкрут-
ства боржників за валютними кре-
дитами без залучення арбітраж-
ного керуючого і можливість вста-
новлення в суді мінімальної 
суми погашення заборгова-
ності за кредитом. 

Секретар РНБО про готовність дати гідну відсіч у разі 
загострення збройної агресії з боку РФ

Литва запропонує НАТО 
надати Україні План дій 
щодо членства 

ПІДТРИМКА. Про це заявив міністр закордонних справ Лит-
ви Габріелюс Ландсбергіс на пресконференції за підсумками 
зустрічі із главою МЗС Іспанії Аранчею Гонзалес Лаєю у Віль-
нюсі, повідомляє Укрінформ.

«Ми маємо незабаром звернутися до колег із листом, щоб 
ще раз розглянути можливість надання ПДЧ Україні. Я переко-
наний, що НАТО може повторити свою пропозицію Україні про 
надання Плану дій щодо членства. Це питання ми саме поча-
ли узгоджувати з колегами з держав Балтії», — заявив Габріе-
люс Ландсбергіс.

За його словами, це було б «потужним сигналом для Росії, 
що Україна обирає трансатлантичний напрямок, і це отримало 
відгук серед країн НАТО».

Раніше Президент Володимир Зеленський неодноразово 
наголошував на важливості надання Україні Плану дій щодо 
членства в НАТО.

ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ:

ЦИФРА ДНЯ

797 сімей 
скористалися програмою «теплих» 

кредитів у перший тиждень її чинності 
цього року. Вони отримали майже 33 

млн грн на енергоефективні заходи

«Ми не можемо залізти 
в голову Володимиру 

Путіну, але можу 
сказати таке:  

у нас вже не та 
армія, яка була  

в 2014 році». 

Адаптивний карантин 
спрацьовує ефективно   

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль зазначив, що запроваджувати тотальний локдаун 
у всій країні немає потреби
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ДОВКІЛЛЯ

Як споживацьке ставлення 
до ресурсу малих річок 
наближує їхнє зникнення  
і катастрофу навколишнього 
середовища 5 Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про утворення 
державного підприємства 
«Національний фонд інвестицій 
України» 

ДОКУМЕНТИ

ЦИТАТА ДНЯ
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua6 

ДОКУМЕНТИ
1) організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за виконанням плану 

роботи, затвердженого наглядовою радою;
2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок ден-

ний засідань;
3) організовує роботу з утворення комітетів наглядової ради, висування членів на-

глядової ради до складу комітетів, а також координує, зокрема через корпоратив-
ного секретаря, діяльність, комунікацію комітетів та посадових осіб підприємства;

4) виконує інші функції, передбачені законодавством, цим Статутом та положен-
ням про наглядову раду підприємства.

55. Наглядова рада обов’язково утворює з числа її членів комітет з питань аудиту і 
комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам підприєм-
ства. Більшість членів комітетів наглядової ради є незалежними членами.

56. Повноваження комітетів наглядової ради визначаються положеннями про від-
повідні комітети, які затверджуються наглядовою радою.

Комітет наглядової ради з питань аудиту і комітет з питань призначень та визна-
чення винагороди посадовим особам підприємства очолюють незалежні члени.

57. Порядок діяльності наглядової ради визначається у положенні про наглядову 
раду підприємства, що затверджується суб’єктом управління.

58. Суб’єкт управління здійснює повноваження наглядової ради, передбачені цим 
Статутом та законом (у разі її неутворення).

Генеральний директор
59. Генеральний директор:
1) здійснює управління господарською діяльністю підприємства і несе відпові-

дальність у межах покладених на нього повноважень згідно із законодавством. Гене-
ральний директор у своїй діяльності підзвітний наглядовій раді, суб’єкту управління 
та організовує виконання їх рішень;

2) самостійно вирішує питання діяльності підприємства, крім тих, що віднесені 
цим Статутом і законодавством до компетенції наглядової ради та суб’єкта управ-
ління;

3) діє без доручення від імені підприємства, представляє його інтереси в орга-
нах державної влади, органах місцевого самоврядування, судах, на підприємствах, в 
установах та організаціях, у відносинах з іншими юридичними особами і громадяна-
ми як в Україні, так і за її межами;

4) від імені підприємства вчиняє правочини, укладає договори, контракти тощо;
5) відкриває рахунки в банках, розпоряджається майном і коштами підприємства 

в установленому законодавством порядку;
6) видає накази, розпорядження, доручення, довіреності та інші організаційно-

розпорядчі документи, обов’язкові для виконання всіма підрозділами та працівни-
ками підприємства;

7) забезпечує виконання завдань підприємства, планів виробництва, показників 
ефективності використання державного майна і прибутку, майнового стану підпри-
ємства;

8) забезпечує складення в установленому порядку фінансового плану підприєм-
ства і подання його на погодження наглядовій раді та суб’єкту управління для затвер-
дження в установленому законодавством порядку;

9) забезпечує підготовку проекту стратегічного плану розвитку для його подаль-
шого розгляду наглядовою радою та суб’єктом управління;

10) забезпечує виконання затвердженого річного фінансового плану підприєм-
ства та подає в установленому порядку суб’єкту управління звіти про виконання фі-
нансового плану;

11) забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого під-
приємству;

12) забезпечує ефективне і цільове використання державних коштів, своєчасну 
виплату заробітної плати працівникам підприємства;

13) здійснює проведення колективних переговорів і укладення колективного до-
говору відповідно до законодавства та генеральної і галузевої угод;

14) затверджує:
організаційну структуру підприємства, його структурних та відокремлених підроз-

ділів;
чисельність та штатний розпис підприємства;
положення про філії, представництва, відділення, структурні та відокремлені під-

розділи підприємства;
15) призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних та відокрем-

лених підрозділів підприємства, інших працівників підприємства;
16) приймає рішення про заохочення працівників та накладення дисциплінарних 

стягнень відповідно до вимог трудового законодавства;
17) приймає рішення про притягнення до матеріальної відповідальності керівників 

структурних та відокремлених підрозділів, а також інших працівників підприємства;
18) відповідає за організацію на підприємстві дотримання правил пожежної без-

пеки та охорони праці;
19) визначає склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю та 

конфіденційну інформацію підприємства, встановлює порядок їх захисту згідно із 
законодавством про інформацію з обмеженим доступом;

20) звітує перед наглядовою радою, суб’єктом управління та трудовим колекти-
вом про свою діяльність;

21) вирішує інші питання діяльності підприємства відповідно до законодавства 
та цього Статуту;

22) несе персональну відповідальність за:
організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснен-

ня всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених до-
кументів, регістрів і фінансової, статистичної та податкової звітності;

своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності, зо-
крема річної фінансової звітності з аудиторським звітом;

виконання вимог законодавства, рішень суб’єкта управління, умов укладеного з 
ним контракту, додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної 
звітності;

неоприлюднення інформації, оприлюднення недостовірної, неточної або неповної 
інформації, несвоєчасне оприлюднення інформації про використання публічних ко-
штів відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»;

організацію дотримання підприємством вимог Закону України «Про запобігання 
корупції» та реалізацію Антикорупційної програми.

60. Генеральний директор призначається на посаду суб’єктом управління за про-
позицією наглядової ради (у разі її утворення).

Генеральний директор звільняється з посади суб’єктом управління за пропозиці-
єю наглядової ради (у разі її утворення).

61. Суб’єкт управління приймає рішення про відсторонення від здійснення повно-
важень генерального директора та призначення особи, яка тимчасово виконувати-
ме повноваження генерального директора, за пропозицією наглядової ради (у ра-
зі її утворення).

ємству, що пов’язані з володінням, користуванням і розпоряджанням ним у межах, 
визначених законодавством, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

67. Суб’єкт управління відповідно до покладених на нього завдань:
1) приймає рішення про реорганізацію і ліквідацію підприємства;
2) призначає на посаду генерального директора за пропозицією наглядової ра-

ди (у разі її утворення);
3) звільняє з посади генерального директора за пропозицією наглядової ради (у 

разі її утворення);
4) приймає рішення про відсторонення генерального директора від здійснення по-

вноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження гене-
рального директора, за пропозицією наглядової ради (у разі її утворення);

5) визначає особу, яка уповноважується на підписання контракту з генеральним 
директором;

6) призначає членів наглядової ради в установленому законодавством порядку;
7) затверджує умови цивільно-правових договорів та визначає особу, яка уповно-

важується на підписання таких договорів з членами наглядової ради;
8) приймає рішення у випадках, визначених законодавством, про надання зго-

ди на вчинення підприємством господарського зобов’язання, щодо якого є заінтере-
сованість, та значного господарського зобов’язання або про відмову в наданні такої 
згоди та несе відповідальність за прийняття таких рішень;

9) встановлює чіткі цілі діяльності підприємства з урахуванням основних видів 
господарської діяльності у строк, визначений законодавством;

10) встановлює показники ефективності діяльності наглядової ради з урахуван-
ням чітких цілей діяльності підприємства;

11) оцінює результати діяльності наглядової ради відповідно до показників ефек-
тивності діяльності наглядової ради;

12) затверджує ключові показники ефективності діяльності наглядової ради (піс-
ля проведення консультацій з наглядовою радою);

13) затверджує та вносить зміни до цього Статуту, положення про принципи фор-
мування наглядової ради та положення про наглядову раду;

14) затверджує фінансовий план та інвестиційний план підприємства, здійснює 
контроль за їх виконанням в установленому порядку;

15) забезпечує контроль за проведенням інвентаризації майна підприємства;
16) затверджує стратегічні плани розвитку підприємства, здійснює контроль за 

їх виконанням;
17) погоджує договори про спільну діяльність, договори комісії, доручення та 

управління майном, зміни до них і контролює виконання умов цих договорів;
18) приймає рішення про надання згоди на вчинення значного господарського 

зобов’язання, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, 
становить більше ніж 25 відсотків вартості активів підприємства за даними останньої 
річної фінансової звітності;

19) призначає суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового 
аудиту фінансової звітності підприємства;

20) погоджує призначення та звільнення керівника уповноваженого підрозділу 
(особи) з питань запобігання та виявлення корупції та погоджує рішення, що можуть 
вплинути на обсяг і реалізацію його повноважень;

21) погоджує облікову політику підприємства;
22) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та цього Статуту.
68. Рішення суб’єкта управління оформляються відповідним актом Кабінету Мі-

ністрів України, проект якого розробляється та подається в установленому порядку 
Мінекономіки, крім рішень з питань, зазначених у підпунктах 20 і 21 пункту 67 цьо-
го Статуту, які оформляються протокольним рішенням Кабінету Міністрів України.

Господарська діяльність
69. Підприємство приймає та виконує доведені до нього в установленому законо-

давством порядку державні замовлення, враховує їх під час формування виробничої 
програми, визначення перспектив свого економічного і соціального розвитку та ви-
бору контрагентів, а також складає і виконує річний з поквартальною розбивкою фі-
нансовий план на кожний наступний рік.

70. Основним показником фінансових результатів господарської діяльності під-
приємства є прибуток. Основним плановим документом підприємства є фінансовий 
план.

71. Прибуток підприємства формується за рахунок надходжень від проваджен-
ня господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них ви-
трат, витрат на оплату праці, сплати відсотків за кредитами банків, сплати передбаче-
них законом податків і зборів, відрахувань до цільових та інших фондів, залишаєть-
ся у повному його розпорядженні та використовується відповідно до законодавства.

72. Розподіл прибутку підприємства здійснюється відповідно до затвердженого 
фінансового плану підприємства з урахуванням вимог Господарського кодексу Укра-
їни та інших законів.

73. У фінансовому плані підприємства затверджуються суми коштів, які спрямо-
вуються державі як власнику і зараховуються до державного бюджету.

Підприємство відраховує та сплачує до державного бюджету частину прибутку 
відповідно до порядку та нормативу, визначених законодавством.

74. Складення, затвердження та контроль за виконанням фінансового плану та 
стратегічного плану розвитку підприємства здійснюються в установленому законо-
давством порядку.

75. Відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадяна-
ми в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

76. Підприємство провадить зовнішньоекономічну діяльність згідно із законодав-
ством.

77. Для забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління 
людськими ресурсами, адміністративно-правових, податкових відносин і відносин у 
сфері бухгалтерського обліку підприємство здійснює обробку персональних даних 
відповідно до законодавства про захист персональних даних.

78. Підприємство відповідно до законодавства самостійно встановлює зміст та 
обсяг конфіденційної інформації, режим доступу до неї та порядок розкриття, вжи-
ває заходів до її збереження. Підприємство забезпечує збереження комерційної та-
ємниці, вживає заходів до нерозголошення конфіденційної інформації про свою ді-
яльність. 

79. Підприємство здійснює захист державної таємниці відповідно до вимог Зако-
ну України «Про державну таємницю» та інших актів законодавства. Роботи, що по-
требують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються особа-
ми, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, за наявності у них від-
повідних документів.

Трудовий колектив та соціальна діяльність
80. Трудовий колектив підприємства становлять усі працівники, які своєю працею 

беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або 
інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

86. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підпри-
ємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового 
колективу і профспілкового комітету підприємства.

87. Питання соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, життя та 
здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників підприємства, 
інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом за участю ге-
нерального директора підприємства, якщо інше не передбачено законодавством.

88. Підприємство забезпечує підготовку кваліфікованих працівників, їх професій-
не навчання та підвищення кваліфікації.

89. Підприємство забезпечує створення для всіх працівників належних і безпеч-
них умов праці, сприятливих умов праці для жінок і неповнолітніх, несе відповідаль-
ність в установленому законом порядку за шкоду, завдану здоров’ю та працездат-
ності працівників.

Облік та звітність

90. Підприємство веде первинний (оперативний) облік результатів своєї діяльнос-
ті, а також бухгалтерський облік та подає фінансову звітність відповідно до законо-
давства.

91. Фінансові результати діяльності підприємства визначаються на підставі фі-
нансової звітності.

92. Підприємство складає та подає статистичну інформацію та інші дані відпо-
відно до закону.

93. Підприємство на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює інформацію про 
свою діяльність, обов’язковість оприлюднення якої визначено законом.

Припинення підприємства

94. Припинення підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням суб’єкта управління, а 
у випадках, передбачених законом, — за рішенням суду.

95. Ліквідація підприємства здійснюється комісією, призначеною суб’єктом 
управління, а в разі припинення його діяльності за рішенням суду — комісією, утво-
реною відповідно до рішення суду.

96. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 
з управління підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс під-
приємства, подає його на затвердження суб’єкту управління. Порядок і строки про-
ведення ліквідації, а також строк для заявлення претензій кредиторами визначають-
ся законом.

97. Працівникам підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи 
ліквідацією, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодав-
ства про працю, положень галузевої угоди та колективного договору.

98. Підприємство вважається таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 
формувань запису про державну реєстрацію його припинення.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 31 березня 2021 р. № 307 
Київ

Про затвердження Порядку покриття 
тимчасових касових розривів загального 

фонду державного бюджету 
Відповідно до частини п’ятої статті 43 Бюджетного кодексу України Кабінет Міні-

стрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок покриття тимчасових касових розривів загального фонду 

державного бюджету, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 31 березня 2021 р. № 307

ПОРЯДОК 
покриття тимчасових касових розривів загального фонду державного бюджету

1. Цей Порядок визначає механізм покриття тимчасових касових розривів загального 
фонду державного бюджету шляхом залучення Казначейством на поворотній основі ко-
штів єдиного казначейського рахунка з поверненням їх до кінця поточного бюджетного 
періоду та дотриманням граничного обсягу дефіциту державного бюджету.

2. У цьому Порядку термін «тимчасовий касовий розрив загального фонду державно-
го бюджету» означає недостатню спроможність здійснення Казначейством у межах від-
повідного періоду платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань за загальним 
фондом державного бюджету розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у межах 
фактичних та очікуваних надходжень загального фонду державного бюджету на відпо-
відний період (далі — тимчасовий касовий розрив).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України.
3. Обсяги тимчасових касових розривів покриваються Казначейством шляхом залу-

чення коштів єдиного казначейського рахунка у межах показників розпису фінансування 
загального фонду державного бюджету за рахунок коштів єдиного казначейського ра-
хунка на відповідний період (далі — показники розпису).

4. У разі коли на кінець наступного місяця очікується тимчасовий касовий розрив по-
над показники розпису, Казначейство з урахуванням прогнозного обсягу коштів на єди-
ному казначейському рахунку не пізніше ніж за п’ять робочих днів до кінця поточного мі-
сяця звертається до Мінфіну з пропозиціями та розрахунками обсягу залучення коштів 
єдиного казначейського рахунка понад показники розпису.

Мінфін не пізніше останнього робочого дня поточного місяця погоджує залучення ко-
штів єдиного казначейського рахунка понад показники розпису листом із зазначенням 
обсягу такого залучення.

5. У разі коли на кінець поточного місяця очікується тимчасовий касовий розрив по-
над показники розпису з урахуванням обсягів залучення відповідно до пункту 4 цього По-
рядку, Казначейство не пізніше ніж за три робочих дні до кінця поточного місяця зверта-
ється до Мінфіну з пропозиціями та розрахунками обсягу залучення коштів єдиного каз-
начейського рахунка понад показники розпису.

Мінфін не пізніше останнього робочого дня поточного місяця погоджує залучення ко-

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

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в підготовче судове засідання як об-
винувачених:

- Павлова Олексія Анатолійовича,31.01.1975 року народження, остання відома адреса місця про-
живання якого знаходиться в районі проведення антитерористичної операції, а саме: вул. Монанко-
ва, буд. 92, кв. 2, м. Кадіївка (Стаханов) Луганської області; 

- Бему Антона Зуберовича, 26.05.1972 року народження, остання відома адреса місця проживан-
ня якого знаходиться в районі проведення антитерористичної операції, а саме: вул. Фестивальна, 
буд.55, кв.22, м.Кадіївка (Стаханов) Луганської області, для розгляду кримінального провадження 
№ 1-кп/409/75/21, справа № 409/439/21 за обвинуваченням Павлова Олексія Анатолійовича та Беми 
Антона Зуберовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 260, ч. 
2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України. 

Розгляд підготовчого судового засідання відбудеться 15 квітня 2021 року о 10:00 год. за адре-
сою: 92202, Луганська обл., смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2. З моменту розміщення даного пові-
домлення вважається, що обвинувачені належним чином повідомлені про час, день та місце прове-
дення підготовчого судового засідання, головуючий суддя Максименко О.Ю.

Приватний нотаріус Горова Я. О., Гуляйпіль-
ського районного нотаріального округу Запо-
різької області (м. Гуляйполе, пл. Героїв Укра-
їни, буд.17, кв. 2, Гуляйпільського району За-
порізької області) запрошує Пурик Оксану Гри-
горівну та Пурика Романа Григоровича прибу-
ти до нотаріуса в строк до 10.05.2021 року для 
прийняття спадщини на майно померлого 

ПУРИКА ГРИГОРІЯ МИХАЙЛОВИЧА. 
У випадку неявки у вказаний строк, свідо-

цтво про право на спадщину буде видане спад-
коємцям, які своєчасно прийняли спадщину.

Втрачений  

державний акт  

на право приватної 
власності на землю 

серія ХР 25-00-30704, 
виданий Роганською 

сільською радою  
на ім’я Ситнікова 

Олександра  
Миколайовича, 

вважати недійсним. 

ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 

повідомляє  

про втрату бланку  

суворої звітності  

полісу ОСЦПВ  

в кількості  

1(одна) шт.: 

АР 1231838, 

втрачений бланк 

вважати недійсним.

Приватний нотаріус 
Дніпровського місько-
го нотаріального окру-

гу Пилипенко Н. М. 
(м. Дніпро, пр. Геро-
їв, буд. 11, кв. 3) за-
прошує спадкоємців 
померлого 18 жовтня 

2020 року 
СТЕПАНЕЦЬ  

ЮРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА, 
08 грудня 1944 р.н. 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Христич Дмитро Петрович викликається до Переяслав-Хмельниць-
кого міськрайонного суду Київської області, що знаходиться за адре-
сою: м. Переяслав-Хмельницький Київської області, вул. Богдана 
Хмельницького, 65, на 10 год. 00 хв. 13 квітня 2021 року як відповідач 
по справі № 373/272/21р. за позовом Єдіної Наталії Валеріївни до Хрис-
тича Дмитра Петровича, третя особа: Служба у справах дітей та сім’ї ви-
конавчого комітету Переяславської міської ради Київської області, про 
позбавлення батьківських прав.

В разі його неявки до суду, він вважається повідомлений належним 
чином про час і місце попереднього судового засідання і розгляд спра-
ви буде проводитися без його участі за наявними у справі доказами з 
постановленням заочного рішення.

Суддя Лебідь В.В.

 Шевченківський районний суд м. Києва викликає Хожаінову Оксану 
Василівну, 24.10.1976 року народження, як обвинувачену в судове за-
сідання по кримінальному провадженню №420 160 000 00002780, вне-
сеного до ЄРДР 07.10.2016 року за обвинуваченням Хожаінової Окса-
ни Василівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч.1 ст. 111 КК України, яке призначено на 11 год. 20 хв. 20 квітня 
2021 року.

 Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваче-
ної Хожаінової Оксани Василівни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч.1 ст.111 КК України.

Суддя О.В. Мєлєшак

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ну Альошину Світлану Михайлівну для розгляду кримінального прова-
дження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, 
внесеного до ЄРДР за № 42016000000004018 відносно Альошиної Світ-
лани Михайлівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 
1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що судове засідання відбудеться 
16.04.2021 р. о 09 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Суддя Бандура І.С.
Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого 

Бріцина Михайла Михайловича для розгляду кримінального провадження 
з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, внесено-
го до ЄРДР за № 22017011000000018 відносно Бріцина Михайла Михай-
ловича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, та повідомляє, що судове засідання відбудеться 22.04.2021 р. об 
11 год. 45 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснювати-
ся за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Бандура С.І.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного КАШИРІНА АЛЛІКА ВІКТОРОВИЧА (к/п № 42015020420000194), у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 408 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання 
відбудеться 16 квітня 2021 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Ко-
ласа, 27-а , каб. 702.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Суддя Л.Г. Косик

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го Васильєва Олександра Модестовича (к/п № 42016010000000247), об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
для розгляду кримінального провадження та повідомляє, що судовий роз-
гляд по суті стосовно Васильєва О.М. відбудеться 21.04.2021 о 09 год. 30 
хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710. 

Васильєв О.М. повідомляється про те, що ухвалою суду від 05.11.2019 
прийнято рішення про здійснення стосовно нього спеціального судового 
провадження.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Новик В.П.
Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-

ного Григорова Андрія Івановича для розгляду кримінального прова-
дження, внесеного до ЄРДР за №22017011000000020 відносно Григо-
рова Андрія Івановича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч.1 ст.111 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засі-
дання відбудеться 15.04.2021 р. об 11.30 год. в приміщенні Святошин-
ського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я.Коласа, 
27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

 Суддя Оздоба М.О.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинува-
чену Самойлову Олену Василівну для розгляду кримінального про-
вадження, внесеного до ЄРДР за №42016000000003292 віднос-
но Самойлової Олени Василівни, обвинуваченої у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч.1 ст.111 КК України, та повідомляє, що судо-
ве засідання відбудеться 15.04.2021. о 12.00 год. в приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Я.Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

 Суддя Оздоба М.О.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного ЧЕРНІКОВА Юрія Вікторовича для розгляду кримінального прова-
дження, внесеного до ЄРДР 03.02.2020 за № 22020011000000012 від-
носно ЧЕРНІКОВА Юрія Вікторовича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче 
судове засідання відбудеться 15.04.2021 року об 11 год. 45 хв. в примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Якуба Коласа, 27-А, каб. 401-402. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Суддя В.О.Жмудь
Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-

ного Мерзлова Олександра Геннадійовича для розгляду кримінального 
провадження, внесеного до ЄРДР 11.04.2016 за № 42016020420000081 
відносно Мерзлова Олександра Геннадійовича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111; ч. 1 ст. 408 КК України, та по-
відомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 16.04.2021 року 
о 10 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, каб. 401-402.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Суддя В.О.Жмудь

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження відносно Резуніка Степана Вікторовича, 29.03.1984 
р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 260 ч.2 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Резунік Сте-
пан Вікторович  29.03.1984 р.н., обвинувачений у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 260 ч.2 КК України, яке відбудеться 19 
квітня 2021 року о 10.00 год. в приміщенні Солом’янського районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під голову-
ванням судді Педенко A.M.

У разі неявки обвинуваченого, дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження № 1-кп/761/1670|2021 за обвинуваченням Про-
копенко Юлії Анатоліївни у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, згідно Єдиного державного реєстру 
досудових розслідувань за № 22017000000000347 від 21.09.2017.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідан-
ня по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 20 квіт-
ня 2021 року о 10:00 год. у приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська 31 А, каб. №611.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження. 

Суддя А.В. Кваша
Дарницький районний суд м. Києва викликає Тіткова Сергія Яковича, 

15.03.1952 р.н. (який зареєстрований за адресою: Україна, АР Крим, м. Сім-
ферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11) обвинуваченого у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у під-
готовче судове засідання, призначене на 16 квітня 2021 року о 10 год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що по-
свідчує особу. Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в 
приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя П.Л. Коляденко

Дарницький районний суд м. Києва викликає Зінькова Віктора Івановича, 
09.04.1970 року народження (який зареєстрований та проживає за адресою: 
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленко, буд.2), обвинуваченого у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у під-
готовче судове засідання, що призначене на 16.04.2021 року о 10 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в 
приміщення Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись зa 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя П.Л. Коляденко

Дарницький районний суд м. Києва викликає Шапортова Станіслава Володи-
мировича, 16.02.1967 року народження, (який зареєстрований за адресою: м. Ки-
їв, вул. Харківське шосе, 49, кв. 202, на даний час проживає за адресою: АР Крим,  
м. Ялта, вул. Щорса, 20, кв. 2) обвинуваченого у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, що 
призначене на 16.04.2021 року об 11 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в при-
міщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севасто-
польська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя П.Л. Коляденко
Оболонський районний суд м.Києва виклакає обвинуваченого Джаміло-

ва Айдера Шевкетовича, що обвинувачується у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться о 12:00 годині 19 квітня 2021 року, в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпіло-
го, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також 
наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК Укра-
їни, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — 
статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекла-
дача і експерта — статтею 327 КПК України. 

Суддя О.В. Жежера

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Сидорен-
ка Олександра Івановича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 20.04.2021 р. о 09:30 год. в приміщенні Оболонського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпіло-
го, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також 
наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК Укра-
їни, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — 
статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекла-
дача і експерта — статтею 327 КПК України. 

Суддя О.В.Жежера

Вважати недійсними наступні втрачені документи:
- Договір купівлі-продажу об’єкта нерухомого майна, розташованого 

за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, просп. Конституції, 
буд.16, прим.27; серія та номер: 1027, виданий 19.12.2017 на ім’я ТОВ 
«Сузір’я Плюс», посвідчений приватним нотаріусом Кам’янського місь-
кого нотаріального округу Жидковим В.Ю.

- Договір дарування частки нерухомого майна, розташованого за 
адресою: Дніпропетровська обл., м Дніпродзержинськ, просп. Металур-
гів, буд.2а; серія та номер: 1011, виданий 15.12.2017 на ім’я ТОВ «Сузір’я 
Плюс», видавник Жидков В.Ю. приватний нотаріус Кам’янського місь-
кого нотаріального округу.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕОРГАНІЗАЦІЮ
Усім зацікавленим особам та кредиторам

На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 
02.12.2020  № 1518-р про утворення Державного податкового уні-
верситету та наказу Міністерства фінансів України  від 19.03.2021 
№ 164 про деякі питання утворення Державного податкового уні-
верситету, Університет державної фіскальної служби України підля-
гає реорганізації шляхом злиття Університету державної фіскальної 
служби України (код ЄДРПОУ 40233365) та Державної навчально-
наукової установи «Академії фінансового управління» (код ЄДРПОУ 
35531764). 

Повідомляємо, що строк заявлення вимог кредиторів складає два 
місяці з дня виходу оголошення.

Заяви приймаються в письмовій формі за місцезнаходженням 
юридичної особи:  вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 
08205. 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА
оголошує конкурс на заміщення наступних посад: 

Проректорів: з науково-педагогічної та лікувальної роботи (1 посада 
на 1 ст.), з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи з іно-
земними громадянами (1 посада на 1 ст.);

Директора: Інституту стоматології (1 посада на 1 ст.);
Завідувачів кафедр:  стоматології дитячого віку (1 посада на 1 ст.), 

дитячих і підліткових захворювань (1 посада на 1 ст.) акушерства, гіне-
кології та перинатології (1 посада на 1 ст.);

Професора кафедри:  управління охороною здоров’я та публічного 
адміністрування  (1 посада на 1 ст.);

Доцента кафедри: хірургії серця та магістральних судин (1 посада 
на 0,5 ст.);

Асистентів кафедр: офтальмології (1 посада на 0,25 ст.), дитячих і 
підліткових захворювань (1 посада на 0,5 ставки), педіатрії № 1 ( 1 по-
сада на 0,5 ставки).

Прийом  документів — 30 днів з дня опублікування оголошення в га-
зеті «Урядовий кур’єр» 

Адреса університету: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112.

Вважати недійсними наступні втрачені документи: 
- Договір купівлі-продажу об’єкта нерухомого майна, розташовано-

го за адресою: Дніпропетровська обл, м. Кам’янське, вул. Глаголєва, 
буд.12, прим. 48; серія та номер: 1347, виданий 21.12.2017, на ім’я ТОВ 
«Сузір’я Плюс», видавник: приватний нотаріус Кам’янського міського 
нотаріального округу Красношлик Л.Л. 

- Договір купівлі-продажу об’єкта нерухомого майна, розташовано-
го за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Ніколенка, 
буд. 8, прим. 21; серія та номер: 1199, виданий 17.11.2017 на ім’я ТОВ 
«Сузір’я Плюс», видавник: приватний нотаріус Кам’янського міського 
нотаріального округу Красношлик Л.Л.

- Договір купівлі-продажу об’єкта нерухомого майна, розташованого 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, просп. Лені-
на, буд.59, прим. 122; серія та номер: 1100, виданий 27.10.2017 на ім’я 
ТОВ «Сузір’я Плюс», видавник: приватний нотаріус Кам’янського місь-
кого нотаріального округу Красношлик Л.Л.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Білоус Марину Олександрівну як об-
винувачену на 09 год. 30 хв. 16 квітня 2021 року у справі за обвинуваченням Білоус Марини 
Олександрівни, 23.03.1979 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення 
(злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 
105. У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинувачено-
го в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Марія Сазонова

Дніпровський районний суд міста Києва викликає вас Гаврилюка Ігоря Івановича як 
обвинуваченого на 10 год. 15 хв. 16 квітня 2021 року у справі за обвинуваченням Гав-
рилюка Ігоря Івановича, 01.05.1967 року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, за адресою: м. Київ, вул. 
Кошиця, 5, каб. 105. У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Марія Сазонова

Після смерті 17.02.2021 року 
ШЕПІЛЕНКА МИКОЛИ ПЕТРОВИЧА, 

1925 року народження, 
відкрилася спадщина, нотаріусом за-
ведено спадкову справу. Спадкоємцям 
померлого звертатися до нотаріуса за 
адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 
40, кв. 61, т. 0972410476.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 9 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Красуні побилися за корону
ГНІВ КОРОЛЕВИ. Перемож-

ниця найпрестижнішого кон-
курсу краси Шрі-Ланки зазнала 
травми голови внаслідок коло-
тнечі на сцені. Пушпіка де Сільва 
виграла титул «Місіс Шрі-Ланка» 
і піднялася на сцену, щоб отри-
мати корону першої красуні.  Цю 
урочисту церемонію транслюва-
ло центральне телебачення краї-
ни, а серед гостей була дружина 
прем’єр-міністра. 

Проте коли корона вже була 
на голові Пушпіки де Сільви, до 
неї підбігла  переможниця кон-
курсу 2019 року Керолайн Джу-
рі і здерла її на очах у здивова-
них членів журі й публіки. Джу-
рі вигукнула, що Пушпіка не мо-
же перемогти в конкурсі, оскіль-
ки вона розлучена, а це, мовляв, 
порушення умов конкурсу. 

«Існує правило, яке забо-
роняє жінкам, які розлучили-
ся, брати участь у конкурсі. То-
му роблю це, щоб корона діс-
талася переможниці, яка посі-
ла друге місце», — заявила роз-
лючена попередня «Місіс Шрі-

Ланка». Вона надягла корону на 
голову учасниці, якій присудили 
друге місце. Це змусило Пушпі-
ку де Сільву у сльозах побігти зі 
сцени.  Проте організатори кон-
курсу заявили, що корона нале-
жить пані де Сільві, бо вона не 
розлучена, а просто не живе із 
чоловіком. 

У дописі на сторінці у 
Facebook Пушпіка де Сільва за-
явила, що після цього інциденту 
їй довелося звернутися в лікар-
ню, бо вона зазнала травми го-
лови. Вона пообіцяла звернути-
ся до суду, аби її кривдниця від-
повіла за те, що повелася з нею  
«нерозсудливо та образливо». 

Національний директор кон-
курсу «Місіс Шрі-Ланка» Чанді-
маль Джаясінге заявив ВВС, що 
корону Пушпіці де Сільві повер-
нуть цього тижня. «Те, як Керо-
лайн Джурі поводилася на сцені, 
— ганьба», — заявив він і розпо-
вів, що проти скандалістки вже 
розпочато розслідування. 

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Український союз промисловців і підприємців, Об’єднання орга-
нізацій роботодавців України з глибокою скорботою повідомляють 
про смерть нашого колеги і товариша, голови Об’єднання промис-
ловців і підприємців Харківської області, голови регіонального від-
ділення УСПП 

Олега Семеновича ІЛЬЮТКА. 
Досвідчений підприємець, він очолив РВ УСПП у травні 2008 р. Був 

ініціатором масштабних інвестиційних форумів, виступав справжнім 
захисником інтересів бізнесу області, його шанували як відомого в 
Харкові та в Україні громадського діяча. Обраний членом-кореспон-
дентом Інженерної академії України, нагороджений орденом «За за-
слуги» ІІІ-го ступеня. 

О. Ільютко був чуйною, доброю людиною, надійним і вірним това-
ришем. Висловлюємо величезне співчуття рідним та близьким Оле-
га Семеновича. 

Пам’ять про дорогого друга ніколи не покине наші серця. 
Колеги, друзі

СПІВЧУТТЯ

Студенти перетворили вагон поїзда на дискотеку
ЗАБОРОНЕНІ ЗАБАВИ. 

Бельгійська влада розпоча-
ла розслідування щодо відео в 
соціальних мережах, на якому 
велика компанія молоді в кіль-
кох вагонах поїзда безтурбо-
тно веселиться й розважаєть-
ся. Хлопці і дівчата без масок 
танцюють і співають, не дотри-
муючись соціальної дистанції.  
За повідомленням бельгійської 
залізничної компанії SNCB, ві-
део було зроблено минулими 
вихідними близько десятої ве-
чора у поїзді, який рухався зі 

студентського міста Льовен до 
Брюсселя.

На Північному вокзалі бель-
гійської столиці поїзд зустрі-
ла поліція. Як повідомляє га-
зета Brussels Time, нікого не 
затримували, проте поліцей-
ські склали офіційний прото-
кол. Правоохоронці вивчають 
відео, щоб встановити поруш-
ників локдауну. 

«Це негідна і небезпечна 
поведінка», — заявив прес-
секретар мережі SNCB Барт 
Кролз. 

Таке в Бельгії відбувається 
не вперше. Незалежна проф-
спілка залізничників вже не раз 
повідомляла про інциденти, під 
час яких молодь, щоб обійти 
жорсткі обмежувальні заходи, 
обирає місцем вечірок із дру-
зями вагони міжміських поїз-
дів. Там не лише спілкуються і 
співають, а й псують майно за-
лізниці, зокрема ріжуть ножа-
ми сидіння у вагонах. 

Профспілка поширила на 
своїй сторінці у Facebook відео 
компанії, яка розважається у 

проході вагона. Залізничники 
нагадали, що консультативний 
комітет Бельгії, який регулярно 
оновлює обмежувальні заходи 
у країні, нещодавно оприлюд-
нив розпорядження,  згідно з 
яким пасажири поїздів можуть 
займати місця лише біля вікон, 
лишаючи решту порожніми. 

«Як змусити пасажирів сиді-
ти біля вікна? Чи подумав про 
це консультативний комітет?» 
— підписали залізничники ві-
део з вагона, який перетворив-
ся на пересувну вечірку. 

АРКТИЧНИЙ ІНТЕРЕС. Цьо-
го тижня у Гренландії відбулися 
позачергові вибори, які можуть 
мати серйозні наслідки для між-
народних інтересів в Аркти-
ці. Величезна територія остро-
ва — 2176 тисяч квадратних кі-
лометрів, належить Данії. Про-
те це автономія. Гренландія ле-
жить між Північною Америкою 
та Європою, а її населення ста-
новить 56 тисяч осіб. Економіка 
автономії спирається переваж-
но на рибальство та субсидії від 
данського уряду. 

Увага світу зосереджена на 
майбутньому суперечливого 
гірничопромислового проєкту, 
який планують реалізувати  на 
півдні Гренландії. Там є поклади 
рідкісноземельних елементів.  
Компанія, якій належить ділян-
ка, заявляє, що шахта має по-
тенціал стати найважливішим 
світовим виробником рідкісно-
земельних елементів, які вико-
ристовують для виготовлення 
електроніки та зброї. 

Провладна партія Гренландії 
підтримує розроблення родови-
ща, аргументуючи тим, що це 
створить сотні робочих місць і 
дасть сотні мільйонів доларів. А 
опозиційна партія виступає про-
ти, побоюючись, що добування 
покладів призведе до радіоак-
тивного забруднення територій. 

США, Австралія, Канада, Ве-
лика Британія та Нова Зелан-

дія дуже зацікавлені у добуван-
ні корисних копалин Гренландії. 
Аналітики вважають, що роз-
виток цього економічного на-
пряму дасть змогу цим країнам 
зменшити їхню залежність від 
Китаю в постачанні ключових 
корисних копалин.  Однак ко-
рисні копалини — це не єдиний 
важливий аспект  Гренландії.

Острів перебуває в епіцентрі 
глобального потепління. Торік 
науковці повідомили, що Грен-
ландія втратила рекордні пло-

щі льодовиків. А це має неа-
биякі наслідки для низько роз-
ташованих прибережних регі-
онів. Саме зменшення терито-
рій, вкритих льодом, збільшило 
можливості видобутку корис-
них копалин і полегшило навіга-
цію у водах Арктики, що може 
істотно скоротити час достав-
лення вантажів. 

Ці мінливі реалії Гренландії 
поновили давню територіальну 
суперечку між Данією, Росією 
та Канадою про належність ве-

ликого підводного гірського ма-
сиву в Північному Льодовитому 
океані, який проходить поблизу 
Північного полюса, відомого  як 
Хребет Ломоносова. На цьому 
тлі Росія збільшує свою еконо-
мічну та військову присутність в 
Арктиці, де вона має довгу бе-
регову лінію. Це дуже непоко-
їть уряди західних країн. Саме 
цими чинниками пояснюється 
те, що за виборами у Гренлан-
дії уважно стежать у впливових 
столицях світу. 

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч. З  
ст. 323 КПК України викликає МАЧУЛЬСЬКОГО Василя Миколайовича, 
22 червня 1978 року народження, уродженця с. Обтове Кролевецько-
го району Сумської області, громадянина України, зареєстрованого за 
адресою: м. Кролевець. вул. Миру, 25/7 Сумської області, місце фактич-
ного проживання: м. Кролевець, вул. Виноградова, 113 Сумської області, 
41300, як обвинуваченого по справі № 579/2019/20 пров. 1-кп/579/76/21 
за обвинуваченням Мачульського В. М. у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Справа призначена до розгляду на 15 квітня 2021 року о 14 годині  
30 хвилин у приміщенні Кролевецького районного суду Сумської області 
за адресою: м. Кролевець Сумської області, вул. Франка, 13.

Суд повідомляє, що за адресою зареєстрованого місця проживання 
Мачульського В.М. направлено судову повістку про виклик до суду. У 
випадку неявки обвинуваченого в судове засідання це оголошення та 
направлена повістка вважається належним повідомленням, і справа бу-
де розглянута за відсутності Мачульського В. М. у порядку спеціально-
го судового провадження.

Суддя В.М. Придатко

Втрачений Договір купівлі-продажу об’єкта нерухомого майна, 

розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 

просп. Свободи, буд. 51, прим. 1,2,3; серія та номер: 359, вида-

ний 02.06.2017 на ім’я Холод Г. О., посвідчений приватним нотаріу-

сом Кам’янського міського нотаріального округу Красношлик Л.Л., 

 вважати недійсним.

Гренландія опинилася у центрі 
уваги великої політики
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