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за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі  
та сільського господарства про заощадження  
2,9 млрд грн завдяки зниженню порога закупівель 

Антарктична 
перезмінка

«АКАДЕМІК ВЕРНАДСЬКИЙ». Символічною передачею ключа 
від станції та коробки із секретним подарунком, яку слід відкрити 
через пів року, завершилася 25-та експедиція наших науковців на 
українську антарктичну станцію «Академік Вернадський». У такий 
традиційний спосіб керівник ювілейної експедиції Юрій Отруба пе-
редав естафету наступникові Богданові Гаврилюку.  

Після цього команда 25-ї Української антарктичної експедиції та 
сезонний загін почали мандрівку додому. Спершу їм потрібно буде 
подолати бурхливу протоку Дрейка та дістатися Чилі. 

«Зимівники 26-ї УАЕ вже заступили на варту, продовжуючи не-
перервні наукові спостереження на станції. Радіємо за тих, хто по-
вертається додому, і бажаємо наснаги й сил тим, хто продовжує 
благородну справу дослідження полярних регіонів і нашої планети 
загалом на невеличкому острові Галіндез у такій далекій і водночас 
такій близькій Антарктиді!» — написав на своїй сторінці у фейсбуці 
Національний антарктичний науковий центр. 

Учасники нової експедиції працюватимуть в Антарктиді наступ-
ні майже 13 місяців.

СВІТЛАНА ПАНАІОТІДІ:
«Електронний каталог Prozorro 

Market продемонстрував, що 
публічні закупівлі можуть 

бути не лише ефективними й 
справедливими, а й швидкими 

та позбавленими 
бюрократії».

Pfizer/BioNTech 
починає рятувати 
життя

НАШЕ ЗДОРОВ’Я. Ефективність цієї вакцини перевищує 
попередні оцінки європейських і американських фахівців

3

17 Постанова  Кабінету Міністрів України  
«Про утворення міжвідомчої робочої групи  
з питань сприяння забезпеченню житлом працівників 
бюджетних установ, правоохоронних органів, 
військовослужбовців та інших категорій громадян»

ДОКУМЕНТИ
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Чи відбудеться перезавантаження?
КРИЗА ВЛАДИ. У Слов’янську на Донеччині побільшало невідкладних економічних  
та соціальних проблем через тривалий політичний параліч діяльності міської ради  

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

Слов’янськ посідає особливе 
місце в новітній історії Укра-

їни. Адже це місто із 100-тисяч-
ним населенням на півночі Доне-
цької області стало найпершим 

із окупованих  проросійськими 
незаконними збройними фор-
муваннями у квітні 2014 року. І 
саме його жителі першими змо-
гли переконатися, що зблизь-
ка «рускій мір» разюче відріз-
няється від пропагандистського 
дурману і дешевої приманки. 

Після визволення міста у лип-
ні 2014-го виникли всі передумо-
ви, аби Слов’янськ став україн-
ським форпостом у цій частині 
прифронтової області. На жаль, 
поки що тут відбувається проти-
лежне. Особливо це помітно піс-
ля торішніх місцевих виборів, 

упевнену перемогу на яких зно-
ву здобули проросійські полі-
тичні партії та сили. Відтоді но-
вообрані депутати фактично па-
ралізували роботу міської ради 
і, саботуючи розв’язання важли-
вих для міста економічних та со-
ціальних проблем, діють немов 

за сумнозвісним принципом: що 
гірше, то краще.  

12 квітня цього року перед по-
чатком сесії міської ради, на 
якій присутні згадали і трагіч-
ну річницю подій семиріч-
ної давності в історії міста, 
сталося таке. 

4 Член делегації України в Раді 
Європи Світлана Богатирчук-
Кривко розповідає про свою 
кар’єру, підтримку родини  
і життєві цінності

ЕКСКЛЮЗИВ

ЦИФРА ДНЯ

15,47 млрд м3

становлять запаси природного газу  
в українських підземних сховищах.  

Їх заповнено на 50%. Це на 4% менше, 
ніж торік 
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Жовтневий районний суд м. Дніпропе-
тровська викликає Горгулю Сергія Івановича, 
30.07.1972 року народження, уродженця м. Ал-
чевськ Луганської області, громадянина Украї-
ни, зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул. 
Троїцька, 20-а, проживає за адресою: м. Дніпро, 
вул. Ю. Савченко, 97-а/26, як обвинуваченого у 
підготовче судове засідання по кримінальному 
провадженню №42016040000000902, яке при-
значено на 16 год. 30 хв. 26 квітня 2021 року.

Слухання кримінального провадження від-
будеться в приміщенні Жовтневого районного 
суду м. Дніпропетровська за адресою: 49000,  
м. Дніпро, вул. Паторжинського, 18-а, каб. 21, 
під головуванням судді Мельниченко С.П.

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

Повістка про виклик до суду
Обвинуваченого Кваснюка Єгора Григорови-

ча, 17.02.1975 р.н., адреса реєстрації та остан-
нього місця проживання: м. Одеса, вул. Армій-
ська, 15, кв.81, відповідно до вимог 297-5, 323 
КПК України для участі в судовому засіданні з 
розгляду кримінального провадження в поряд-
ку спеціального судового провадження стосов-
но Кваснюка Є. Г., обвинуваченого у скоєнні 
злочину, передбаченого ч. 3 ст.109 КК Украї-
ни, яке відбудеться 26.04.2021 об 11 год. 00 хв. 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, При-
морський районний суд м. Одеси, зал судових 
засідань №229. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинувачено-
го передбачені статтями 139, 323 КПК України. 

Суддя В. М. Коваленко

Оголошення про виклик у підготовче 
судове засідання обвинуваченого  

Олійника Олександра Олександровича
Справа №496/1064/17
Провадження № 1-кп/496/34/21

Біляївський районний суд Одеської області ви-
кликає Олійника Олександра Олександровича 
(останнє відоме місце реєстрації: вул. Радужна, 
12, кв. 4, м. Одеса) як обвинуваченого в підготовче 
судове засідання по кримінальному провадженню 
за обвинуваченням Олійника Олександра Олексан-
дровича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 
КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 26 квіт-
ня 2021 року о 10.00 год. у приміщенні суду за адре-
сою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Кіпенко, 1. 

Для отримання інформації про стан розгляду 
справи необхідно звертатися до канцелярії суду за 
телефоном (04852) 2-55-07. 

Суддя О. І. Трушина

Я, Синельникова Є.Є., приватний 
нотаріус Харківського міського но-
таріального округу, повідомляю, 
що відкрита спадкова справа після 
смерті 29 жовтня 2020 року 

СЕМИКІНОЇ ГАЛИНИ ЙОСИПІВНИ,  
05.12.1942 року народження, 

місце народження — Російська 
Федерація, Курська область, Ман-
турівський район, село Рогове.

Розшукуються її спадкоємці, 
яким пропонується звернутися до 
приватного нотаріуса Харківсько-
го міського нотаріального окру-
гу Синельникової Є.Є. за адре-
сою: 61170, місто Харків, вули-
ця Валентинівська, буд. 22 протя-
гом місяця від дня публікації ого-
лошення.

Повістка про виклик 
обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку 

спеціального судового 
провадження

Обвинувачений Бондар Олексій 
Володимирович, який народився 24 
листопада 1964 року, зареєстрова-
ний за адресою: Одеська область, 
м. Чорноморськ, вул. Парусна, буд. 
2, кв.89, відповідно до вимог 297-5, 
323 КПК України викликається в під-
готовче судове засідання, яке відбу-
деться 26.04.2021 року о 10 годи-
ні 00 хвилин в залі судових засідань 
№106 Приморського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений. 

Суддя Русєва А. С.

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, 
необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконав-
чої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за пого-
дженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тим-
часові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.
6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з дер-

жавними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та ор-
ганізаціями.

7. Посадовий склад міжвідомчої робочої групи затверджується Кабінетом Міністрів Укра-
їни.

Міжвідомчу робочу групу очолює голова, який затверджує її персональний склад та вно-
сить у разі потреби до нього зміни, визначає з числа членів міжвідомчої робочої групи за-
ступника голови.

8. Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням 
її голови.

Голова міжвідомчої робочої групи може приймати рішення про проведення засідання між-
відомчої робочої групи у режимі реального часу (онлайн) з використанням відповідних техніч-
них засобів, зокрема через Інтернет.

Засідання міжвідомчої робочої групи веде голова, а за його відсутності — заступник го-
лови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях міжвідомчої робочої групи забезпечує 
її секретар.

Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присут-
ні більш як половина її членів.

Дата та спосіб проведення засідання та порядок денний повідомляються членам міжві-
домчої робочої групи не пізніше ніж за три робочих дні до засідання.

9. На своїх засіданнях міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з пи-
тань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як 
половина присутніх на засіданні членів міжвідомчої робочої групи (у тому числі дистанційно).

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головую-

чим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам міжвідомчої робочої групи та Ка-
бінетові Міністрів України.

Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може ви-
класти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шля-
хом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої 
влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності міжвідом-
чої робочої групи здійснює Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд 
сприяння молодіжному житловому будівництву».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 квітня 2021 р. № 367 
Київ

Про внесення зміни до пункту 8 Порядку надання 
допомоги застрахованим особам на період 

здійснення обмежувальних протиепідемічних 
заходів, запроваджених з метою запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом  

SARS-CoV-2
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 8 Порядку надання допомоги застрахованим особам на 

період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з ме-
тою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 квітня 2021 р. № 328 «Про додаткові заходи соціальної підтримки застрахова-
них осіб на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запрова-
джених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», виклавши абзац дру-
гий в такій редакції:

«ДПС передає Пенсійному фонду України перелік страхувальників, які перебува-
ють на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування в регіонах, щодо яких прийнято рішення Державної комісії, та робо-
та (економічна діяльність) яких передбачена переліком видів економічної діяльності, 
сформований ДПС станом на перше число місяця, в якому передаються Пенсійному 
фонду України відомості про страхувальників. До зазначеного переліку страхуваль-
ників включається інформація про їх підрозділи, об’єкти оподаткування або об’єкти, 
які пов’язані з оподаткуванням, або об’єкти, через які провадиться діяльність, які 
розташовані в таких регіонах.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 квітня 2021 р. № 357 
Київ

Про внесення змін до переліків, затверджених  
постановами Кабінету Міністрів України  

від 28 липня 2003 р. № 1180  
і від 27 серпня 2010 р. № 796 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 14 квітня 2021 р. № 357
ЗМІНИ,  

що вносяться до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України  
від 28 липня 2003 р. № 1180 і від 27 серпня 2010 р. № 796

1. У переліку платних послуг, які можуть надаватися  бюджетними науковими уста-
новами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р.  
№ 1180:

1) у пункті 10 слова «та юридичними особами» замінити словами «або юридич-
ними особами, магістрів»;

2) пункти 11 і 12 викласти в такій редакції:
«11. Прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження авторефератів, 

дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій, організація, підготовка до 
захисту дисертацій на здобуття ступенів доктора філософії/доктора мистецтва (кан-
дидата наук), доктора наук та його проведення для осіб, які навчаються (навчалися) 
відповідно до договорів, укладених з фізичними або юридичними особами, у тому 
числі для осіб, які не навчаються (не навчалися) у відповідній науковій установі (крім 
оплати часу проведення засідання членам спеціалізованої вченої ради та оплати часу 
участі в таких засіданнях офіційних опонентів).

12. Підвищення кваліфікації, перепідготовка, інше навчання для здобуття грома-
дянами післядипломної освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного об-
сягу.»;

3) доповнити перелік пунктами 121 і 122 такого змісту:
«121. Проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищен-

ня професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповід-
ної ліцензії.

122. Визнання кваліфікації, здобутої за результатами неформальної або інфор-
мальної освіти.»;

4) пункти 48 і 49 викласти в такій редакції:
«48. Надання у короткострокове користування фізичним, юридичним особам 

площ та/або окремих приміщень, що тимчасово не використовуються в науковій, освіт-
ній діяльності для проведення освітніх, наукових, спортивних, урочистих, культурних та
інших заходів (крім заходів, що здійснюються в межах релігійної або політичної діяльнос-
ті), а також іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання в разі, коли це не по-
гіршує умов навчання, праці або соціально-побутових умов осіб, які навчаються або пра-
цюють у відповідній науковій установі.

49. Надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних площ та примі-
щень, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не викорис-
товуються в науковій, освітній діяльності в разі, коли це не погіршує умов навчання, пра-
ці або соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у відповідній нау-
ковій установі.»;

5) доповнити перелік пунктом 51 такого змісту:
«51. Забезпечення оформлення документів про освіту в установленому законодав-

ством порядку.».
2. У переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими уста-

новами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми 
власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р.  
№ 796: 

1) у пункті 1:
підпункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
«1) навчання понад державне (регіональне) замовлення в межах ліцензійного обся-

гу відповідно до договорів, укладених з фізичними або юридичними особами, студентів 
та курсантів невійськових закладів фахової передвищої та вищої освіти, що визначені по-
становою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 506 «Про затвердження По-
рядку надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових закладах фахо-
вої передвищої та вищої освіти, статусу курсанта» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 
60, ст. 1964; 2020 р., № 23, ст. 862) (далі — студенти, курсанти), аспірантів, асистентів-
стажистів і докторантів;

2) навчання студентів, курсантів для здобуття другої вищої освіти певного рівня у ра-
зі, коли вища освіта такого рівня вже здобута (здобувається) особою за державним (регі-
ональним) замовленням (крім випадків, коли право на безоплатне здобуття другої вищої 
освіти певного рівня надано законодавством);»;

підпункт 21 після слова «здобувачам» доповнити словами «фахової передвищої,»;
підпункти 3 і 32 викласти в такій редакції:
«3) підвищення кваліфікації, перепідготовка, інше навчання для здобуття післяди-

пломної освіти понад державне (регіональне) замовлення в межах ліцензійного обсягу;»;
«32) визнання кваліфікації, здобутої за результатами неформальної або інформаль-

ної освіти;»;
доповнити пункт підпунктом 34 такого змісту:
«34) визнання кваліфікації, результатів навчання та періодів навчання в системі фахо-

вої передвищої або вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України піс-
ля 20 лютого 2014 року;»;

у підпункті 4 слова «підготовка кваліфікованих робітників» замінити словами «на-
вчання за освітнім рівнем кваліфікованого робітника», а після слова «державне» допо-
внити  словом «(регіональне)»; 

підпункт 5 після слів «вступу до закладів» доповнити словами «фахової передвищої,»;
підпункт 51 викласти в такій редакції:
«51) проведення Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональни-

ми підрозділами:
оцінювання рівня володіння українською та іноземними мовами;
вступних випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів здій-

снення зовнішнього незалежного оцінювання; 
зовнішнього незалежного оцінювання (оцінювання результатів навчання, здобутих на

певному освітньому рівні);
незалежного тестування професійних компетентностей у процесі сертифікації педа-

гогічних працівників, крім випадків, коли право на їх безоплатне проходження передба-
чено законодавством;»;

підпункти 9 і 10 викласти в такій редакції:
«9) перепідготовка, підвищення кваліфікації, інше навчання за замовленням центрів 

зайнятості;
10) навчання студентів, курсантів, аспірантів, асистентів-стажистів, докторантів, які 

перебувають в Україні на законних підставах, з числа іноземців та осіб без громадян-
ства, які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус біженця в Україні; 
осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; осіб, яким надано статус 
закордонного українця (крім випадків, коли право на безоплатне здобуття ними фа-
хової передвищої або вищої освіти передбачено законодавством);»;

доповнити пункт підпунктом 101 такого змісту:
«101) стажування іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на 

у підпункті 17 слова «закладів вищої освіти, статутами» замінити словами «закла-
дів фахової передвищої та вищої освіти, установчими документами»;

у підпункті 18 слова «державних і комунальних закладах дошкільної освіти» заміни-
ти словами «закладах дошкільної освіти державної та комунальної форми власності»;

у підпункті 211 слова «для осіб» замінити словом «особам», а після слів «закладі 
(установі)» доповнити словом «освіти»;

2) підпункт 7 пункту 3 викласти в такій редакції:
«7) надання послуг загальноосвітнім навчальним закладом I—III ступенів «Міжна-

родна українська школа», а саме:
навчання осіб, які тимчасово або постійно проживають за кордоном і які не є гро-

мадянами України;
проведення за згодою батьків (у разі коли учень є неповнолітнім — інших закон-

них представників дитини) семестрового та річного оцінювання, державної підсумко-
вої атестації учнів на території країн їх перебування.»;

3) у підпункті 5 пункту 4 слова «закладів освіти, установ» замінити словами «закла-
дів (установ) освіти»;

4) у пункті 7:
у підпункті 3:
абзац третій викласти в такій редакції:
«вступників до відповідного закладу освіти на час проведення вступних випробу-

вань;»;
в абзаці п’ятому слова «інших закладах» замінити словами «іншому закладі», а піс-

ля слова «гуртожитках» доповнити словом «певного»; 
доповнити пункт підпунктом 61 такого змісту:
«61) надання закладами освіти комунальних послуг користувачам, які  приватизува-

ли приміщення та будівлі, що перебувають на балансі цих закладів освіти;»;
5) у пункті 8:
у підпункті 2 слова «закладі освіти» замінити словами «закладі (установі) освіти»;
підпункт 4 викласти в такій редакції:
«4) надання поліграфічних послуг (редагування, переклад наукової, довідкової, тех-

нічної, навчальної, навчально-методичної, художньої літератури, розроблення полігра-
фічного дизайну); послуг комп’ютерного набору, верстання текстів; рекламних послуг; 
реалізація власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та блан-
кової (крім видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методич-
них, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (га-
зет, часописів, альманахів тощо); видання та розміщення на веб-сайтах банерів та ін-
шої рекламної продукції в електронній формі;»;

у підпункті 8 слова «державного зразка» виключити;
підпункт 11 викласти в такій редакції:
«11) надання послуг банківським установам шляхом розміщення на поточних та 

вкладних (депозитних) рахунках у банках державного сектору економіки тимчасово 
вільних власних надходжень закладів професійної (професійно-технічної), фахової пе-
редвищої та вищої освіти в установленому законодавством порядку;»;

підпункт 13 після слова «(установі)» доповнити словом «освіти»; 
доповнити пункт підпунктом 151 такого змісту:
«151) виготовлення, реалізація біопалива, отриманого як відходи додаткової (гос-

подарської) діяльності закладів освіти, зокрема сільського господарства, лісозаго-
тівлі, деревообробки (пелети, гранули, брикети, щепа тощо);»;

підпункт 17 викласти в такій редакції:
«17) надання в короткострокове (одноразове, цілодобове, на строк до одного 

тижня або не більше шести годин на тиждень протягом календарного року) користу-
вання фізичним, юридичним особам площ та/або окремих приміщень, що тимчасо-
во не використовуються в освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, нау-
ковій діяльності для проведення освітніх, наукових, спортивних, урочистих, культур-
них та інших заходів (крім заходів, що здійснюються в межах релігійної або політич-
ної діяльності), а також іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання в ра-
зі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-побутових умов осіб, які навча-
ються або працюють у відповідному закладі освіти (установі);»; 

у підпункті 18 слова «освіти (установі)» замінити словами «(установі) освіти»;
підпункт 29 виключити;
доповнити пункт підпунктами 30 і 31 такого змісту:
«30) виробництво та реалізація електричної енергії, виробленої з енергії соняч-

ного випромінювання об’єктами електроенергетики, що вмонтовані (встановлені) на 
дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд;

31) надання послуг Українським центром оцінювання якості освіти та його регіо-
нальними підрозділами, а саме:

підготовка та проведення моніторингу якості освіти та інших досліджень у сфері 
освіти, пробного зовнішнього незалежного оцінювання;

використання комп’ютерних програмно-апаратних засобів;
обробка інформації з використанням програмно-апаратних засобів;
виготовлення дублікатів документів, що засвідчують факт проходження та/або 

підтверджують результати зовнішнього незалежного оцінювання (оцінювання ре-
зультатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні), незалежного тестуван-
ня професійних компетентностей у процесі сертифікації педагогічних працівників, 
вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здій-
снення зовнішнього незалежного оцінювання, оцінювання рівня володіння україн-
ською та іноземними мовами, моніторингу якості освіти, інших досліджень у сфе-
рі освіти;

надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, 
іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використо-
вуються в діяльності Українського центру оцінювання якості освіти, у разі, коли це 
не погіршує умов праці працівників Українського центру оцінювання якості освіти.».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 квітня 2021 р. № 368 
Київ

Про встановлення розміру грошової  
допомоги для компенсації вартості путівок  
санаторно-курортним закладам і закладам  

оздоровлення та відпочинку у 2021 році
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що розміри грошової допомоги для компенсації у 2021 році вартос-

ті путівок шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закла-
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ДОКУМЕНТИ

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

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 1-кп/991/60/20, справа № 991/6543/20

Вищий антикорупційний суд викликає Вас як:  
обвинувачений на 16.00 год., 29.04.2021 р.

у справі за обвинуваченням: Голобородько Ігор Валентинович 
за ч. 5 ст. 191 КК України, 
Ведута Ігор Володимирович за ч. 5 ст. 191 КК України

Місцезнаходження суду: м. Київ, просп. Перемоги, 41. 
Зала судового засідання 3 

Кому: Ведута Ігор Володимирович 
вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води,  
Дніпропетровська обл., 52210 

Додатково просимо надати паспорт та інші документи,  
які підтверджують особу та її повноваження

Суддя:  Крук Є. В. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості 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.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також на-
слідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — стат-

тею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста,  
перекладача і експерта — статтею 327  КПК України.

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 1-кп/991/60/20, справа № 991/6543/20

Вищий антикорупційний суд викликає Вас як:  
обвинувачений на 16.00 год., 29.04.2021 р.

у справі за обвинуваченням: Голобородько Ігор Валентинович 
за ч. 5 ст. 191 КК України, 
Ведута Ігор Володимирович за ч. 5 ст. 191 КК України 

Місцезнаходження суду: м. Київ, просп. Перемоги, 41.
Зала судового засідання 3 

Кому: Голобородько Ігор Валентинович
вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води,  
Дніпропетровська обл., 52210 

Додатково просимо надати паспорт та інші документи, 
які підтверджують особу та її повноваження

Суддя:  Крук Є. В. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості 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.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також на-
слідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — стат-

тею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста,  
перекладача і експерта — статтею 327  КПК України.

Відповідно до Протоколу №7 від 

14.04.2021 року Загальними зборами 

учасників Товариства з обмеженою від-

повідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«АРТФІНБРОК» (ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ 38960167) прийнято рішення про 

подання до Національного банку України 

заяви про виключення Товариства з Дер-

жавного реєстру фінансових установ.
З 01.08.2021 ПрАТ «ДАТАГРУП» 

припиняє діяльність з надання телекому-

нікаційних послуг доступу до мережі Ін-

тернет у м. Баштанка, Баштанського райо-

ну, Миколаївської області, всім категоріям 

споживачів за всіма технологіями (окрім 

супутникового інтернету)

Отримати додаткову інформацію можна 

на сайті datagroup.ua, а також за номером 

телефону Контакт-центру 0 800 211 000.
Втрачені документи на самохідно-мо-

торне прогулянкове судно, бортовий но-
мер «ua 5044 KV» модель «Tracker Tarda 18 
WT», 2005, ідентифікаційний номер корпу-
са В0161384А508 шасі, двигун Honda  на ім’я 
Павловської Наталі Павлівни,

вважати недійсними.

Оболонський районний суд м. Києва викликає підозрюваного Антю-
фєєва Володимира Юрійовича для розгляду клопотання прокурора від-
ділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтри-
мання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слід-
чого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за до-
держанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову ді-
яльність, Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури 
України Солошенка Ю.І. про здійснення спеціального досудового роз-
слідування по кримінальному провадженню №42017000000001126 від 
11.04.2017 року в судове засідання, яке відбудеться о 13:45 годині 28 
квітня 2021 року в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва 
за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а 
також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 
відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України. 

Суддя О.В. Жежера

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за 
адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає криміналь-
не провадження №1-кп/225/259/2021 за обвинуваченням Моісеєнко 
Олени Петрівни, 07.05.1969 року народження, обвинуваченої у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.111 КК України.

Моісеєнко Олена Петрівна (зареєстрована за адресою: м.Донецьк, 
вул.Пухова, 37/65) викликається на 28.04.2021 року на 09-00 год. до 
суду, каб. № 7.1, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суд-
дя Ткач Г.В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюва-
тися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який переховується 
від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відпо-
відальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у між-
державний та/або міжнародний розшук.

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

№ 51-7121км18 
Повідомлення

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду 
повідомляє засудженого Януковича Віктора Федо-
ровича, що розгляд матеріалів кримінального прова-
дження за касаційними скаргами захисників Байди-
ка Олександра Анатолійовича, Горошинського Олек-
сандра Олександровича, які діють в інтересах засу-
дженого Януковича Віктора Федоровича, на вирок 
Оболонського районного суду м. Києва від 24 січня 
2019 року та ухвалу Київського апеляційного суду 
від 02 жовтня 2020 року, захисників Біленка Богда-
на Володимировича, Сердюка Віталія Анатолійови-
ча, Федоренка Ігоря Люсиковича, Фозекош Андра-
ни Андріївни, які діють в інтересах того ж засудже-
ного, на ухвалу Київського апеляційного суду від 02 
жовтня 2020 року відкладено на 14 годину 17 трав-
ня 2021 року.

Судове засідання відбудеться у Касаційному кри-
мінальному суді Верховного Суду за адресою: вул. 
Пилипа Орлика, 4а, м. Київ, 01043.

Одночасно повідомляємо, що 12 квітня 2021 ро-
ку до Верховного Суду надійшли доповнення захис-
ника Байдика Олександра Анатолійовича до касацій-
ної скарги на вирок Оболонського районного суду 
м. Києва від 24 січня 2019 року та ухвалу Київського 
апеляційного суду від 02 жовтня 2020 року стосовно 
Януковича Віктора Федоровича.

Процесуальні документи, що підлягають врученню 
засудженому, були надіслані його захисникам. Крім 
того, зазначені процесуальні документи, копії каса-
ційних скарг, копія доповнень та повідомлення про 
день, час і місце касаційного розгляду були надіслані 
за останніми відомими місцями проживання чи пере-
бування засудженого.  

 Суддя Андрій ЧИСТИК

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження віднос-
но Брикало Тетяни Вікторівни, 19.11.1969 року народ-
ження, обвинуваченої у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання ви-
кликається Брикало Тетяна Вікторівна, 19.11.1969 ро-
ку народження, обвинувачена у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 27 квітня 2021 року о 09-
30 год. в приміщені Солом’янського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоно-
са, 25, каб. 9, під головуванням судді Курової О.І.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Печерський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Гайдаржийського Степана Петровича, 
13.08.1964 р.н. (останнє відоме місце проживання: 
вул. Мате Залки, 7, кв. 57, м. Сімферополь, АР Крим) 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 cт. 111, ч. 1 
cт. 408 КК України в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 26 квітня 2021 року о 10 год. 30 хв. Явка 
до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Печерського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, каб. 328, 
під головуванням судді Білоцерківця О.А.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Двірник Надію Вікторівну, 18.11.1974 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Бородіна, 2, кв. 228) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
28.04.2021 року о 10 год. 55 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва 
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301 
під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження № 
1-кп/761/259/2021 відносно Филиппова С.А. та Ісає-
ва С.В. за ч. 2 ст. 258-3 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться 
26.04.2021 року о 09:30 в приміщенні Шевченків-
ського районного суду м. Києва за адресою: 03057, 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. 610.

У разі неявки обвинувачених до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинувачених в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Суддя В.В. Бугіль

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Фе-
дотенкова Олександра Миколайовича, обвинуваченого 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 110; ч.4 ст.27, ч.1 ст. 111; ч.5 ст.27, ч.2 
ст.28, ч.2 ст.437 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання виклика-
ється Федотенков Олександр Миколайович, 07.01.1959 
р.н., обвинувачений у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.110; ч.4 ст.27, ч.1 
ст. 111; ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 КК України, яке від-
будеться 06 травня 2021 року о 10-50 год, в приміще-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб.4, під головуванням суд-
ді Криворот О.О.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Котлярову Олену Леонідівну, що обвинувачу-
ється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
26.04.2021 об 11:00 год. в приміщенні Оболонського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ. вул. М. Тимо-
шенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України. 

Суддя О.В. Жежера
Оголошення про виклик у судове 

засідання обвинуваченого 
Бондаренка Костянтина Ігоровича

Справа № 522/6460/17 
 Провадження № 1-кп/496/259/20

Біляївський районний суд Одеської об-
ласті викликає обвинуваченого Бондаренка 
Костянтина Ігоровича, 24.04.1993 року наро-
дження (останнє відоме місце проживання: 
Одеська область, Біляївський район, с. Хо-
лодна Балка, вул. Молодіжна, 13) у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться об 11 год. 
00 хв. 26 квітня 2021 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу. Підготовче судове засідання 
відбудеться у приміщенні Біляївського ра-
йонного суду Одеської області за адресою: 
Одеська область, м. Біляївка, вул. Кіпенко, 1.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, 
з моменту опублікування даного оголошення 
обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з його змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду кри-
мінальне провадження буде здійснюватися 
за відсутності обвинуваченого в порядку спе-
ціального судового провадження.

Для отримання інформації про стан роз-
гляду справи звертайтесь до канцелярії суду 
за тел.: (04852) 2-55-07. 

Суддя В.М.Буран

ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

В провадженні Попаснянського районно-
го суду Луганської області перебуває кри-
мінальне провадження №423/1023/17-к, 
внесене до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань №22015130000000383 від 
22.07.2015 стосовно Скнипи Ірини Іванів-
ни, 21.02.1965 року народження, обвину-
ваченої у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслі-
дування в порядку, передбаченому ч.1 
ст.297-1 КПК України.

Обвинувачена Скнипа Ірина Іванівна, 
зареєстрована  за адресою: Луганська об-
ласть, Попаснянський район, смт. Ново-
тошківське, вул. Леніна, буд. 15.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України 
Попаснянський районний суд Луганської 
області викликає Скнипу Ірину Іванівну у 
судове засідання, що відбудеться 28 квіт-
ня 2021 року о 13 год. 00 хвилин в залі 
судових засідань Попаснянського район-
ного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Попасна, вул. Суво-
рова, 6.

Кримінальне провадження розгляда-
ється суддею Лизенко І.В.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК Укра-
їни з моменту опублікування оголошення 
обвинувачена вважається належним чи-
ном ознайомлена з його змістом. 

Сєвєродонецький міський суд Лу-
ганської області викликає як обвину-
ваченого Смолкіна Геннадія Олексан-
дровича (останнє відоме місце реє-
страції: Луганська обл., м. Сєвєродо-
нецьк, пр. Гвардійський, 22а/31) у су-
дове засідання з розгляду криміналь-
ної справи №428/11030/20 за обвинува-
ченням Смолкіна Геннадія Олександро-
вича у вчиненні злочину, передбачено-
го ч.2 ст.110 КК України, яке відбудеться 
26.04.2021 року о 10 годині 30 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрювано-
го, обвинуваченого передбачені ст. 139 
КПК України, а також ст. 323 КПК Укра-
їни. У разі відсутності можливості при-
бути до суду у встановлений день та час 
обвинувачений зобов’язаний повідоми-
ти про неможливість з’явлення до су-
ду шляхом подання заяви на адресу су-
ду, в тому числі на офіційну електронну 
адресу суду: inbox@sdm.lg.court.gov.ua 
або на факс суду (06452) 70-25-80. 

Суддя Олійник В.М.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

В провадженні Попаснянського район-
ного суду Луганської області перебуває 
кримінальне провадження №423/381/17-к, 
внесене до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань №22016130000000132 від 
23.05.2016 стосовно Пачковського Мико-
ли Анатолійовича, 27.09.1966 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни, по якому здійснювалось спеціальне 
досудове розслідування в порядку, перед-
баченому ч.1 ст.297-1 КПК України.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України 
Попаснянський районний суд Луганської 
області викликає Пачковського М.А. у су-
дове засідання, що відбудеться 28 квітня 
2021 року о 14 год. 00 хвилин в залі судо-
вих засідань Попаснянського районного 
суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Попасна, вул. Суво-
рова, 6.

Кримінальне провадження розгляда-
ється суддею Лизенко І.В.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК Укра-
їни з моменту опублікування оголошення 
обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомлений з його змістом.

Сєвєродонецький міський суд Лу-
ганської області викликає як обвину-
ваченого Пефтєєва Василя Павловича 
(останнє відоме місце реєстрації: Луган-
ська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Фе-
доренка, буд. 4-А, кв. 12) у судове за-
сідання з розгляду кримінальної спра-
ви №428/116/21 за обвинуваченням 
Пефтєєва Василя Павловича, у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч.2 ст.110, 
ч.2 ст. 260 КК України, яке відбудеться 
28.04.2021 року об 11 годині 30 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюва-
ного, обвинуваченого передбачені  
ст. 139 КПК України, а також ст. 323 
КПК України. 

У разі відсутності можливості прибу-
ти до суду у встановлений день та час, 
обвинувачений зобов’язаний повідоми-
ти про неможливість з’явлення до су-
ду шляхом подання заяви на адресу су-
ду, в тому числі на офіційну електронну 
адресу суду: inbox@sdm.lg.court.gov.ua 
або на факс суду (06452) 70-25-80.

Суддя Олійник В.М
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1 +6 +11 +16 Черкаська +1 +6 +11 +16
Житомирська +1 +6 +11 +16 Кіровоградська +1 +6 +11 +16
Чернігівська +2 +7 +10 +15 Полтавська +2 +7 +11 +16
Сумська +2 +7 +9 +14 Дніпропетровська +2 +7 +11 +16
Закарпатська +2 +7 +13 +18 Одеська +2 +7 +12 +17
Рівненська +1 +6 +12 +17 Миколаївська +2 +7 +13 +18
Львівська +1 +6 +12 +17 Херсонська +2 +7 +13 +18
Івано-Франківська +1 +6 +11 +16 Запорізька +2 +7 +13 +18
Волинська +1 +6 +12 +17 Харківська +4 +9 +11 +16
Хмельницька +1 +6 +11 +16 Донецька +4 +9 +13 +18
Чернівецька +1 +6 +11 +16 Луганська +4 +9 +13 +18
Тернопільська +1 +6 +11 +16 Крим +4 +9 +12 +17
Вінницька +1 +6 +12 +17 Київ +3 +5 +13 +15

Укргiдрометцентр

Фахівці застерігають: 
планета оповита 
пластиковим пилом

ДОВКІЛЛЯ. Крихітні шматочки пластику з пакетів і пляшок 
вітер може переміщувати між континентами. Про це йдеться у 
нових дослідженнях, які провели науковці з університетів шта-
ту Юта і Корнелла. Їх опублікували в журналі Proceedings of 
the National Academy of Sciences, повідомляє CNN.

Більша частина пластикових відходів потрапляє на звали-
ща, їх спалюють або перероблюють, але майже 18% пере-
буває у навколишньому середовищі. Оскільки пластик дов-
го розкладається, замість цього він фрагментується на деда-
лі дрібніші шматочки. Так триває доти, доки мікрочастинки не 
стають настільки дрібними, що їх може підхопити вітер. 

«Тому пластмаса кружляє над усім світом», — йдеться в до-
слідженні. Пластикові відходи, які скидають у море, фрагмен-
туються і випливають на поверхню, створюючи потенційні ри-
зики для екосистем. І хоч уже є певний прогрес у створен-
ні полімерів, які здатні біологічно розкладатися, науковці за-
стерігають, що мікропластик ще довго кружлятиме в екосис-
темі Землі.

«Ми виявили багато давніх забруднень пластиком скрізь, 
де проводили дослідження. Пластик мандрує в атмосфері й 
осідає у всьому світі», — написала одна зі співавторок дослі-
дження Дженіс Брахні. Цей пластик — не нові відходи, це те, 
що люди викидали протягом кількох останніх десятиліть.

Під час дослідження фахівці зібрали дані про наявність мі-
кропластику в атмосфері у США з 2017-го по 2019 рік і ви-
явили, що майже 22 тисячі тонн його щороку осідає на всій 
території країни. У повітря Сполучених Штатів, країн Євро-
пи, Близького Сходу, Східної Азії мікропластик потрапляє з 
поверхні землі. З океанів мікрочастинки піднімаються голов-
но  вздовж узбережжя, зокрема західного узбережжя США, 
Середземномор’я та півдня Австралії. Пилові й сільськогос-
подарські джерела мікропластику поширені в Північній Афри-
ці та Євразії. 

Пластиковий пил проникає скрізь: у ґрунт, воду, організм 
рослин і тварин.  Хоч попередні дослідження не виявили, що 
мікропластик становить загрозу здоров’ю людей, дослідники 
застерігають, що він може мати довгострокові негативні на-
слідки для екосистем та здоров’я людини, які поки що немож-
ливо виявити. «Вдихання частинок може подразнювати леге-
ні й призвести до серйозних захворювань, але чи пластмаса 
більш токсична, ніж, наприклад, аерозолі, поки що не зрозумі-
ло», — йдеться в дослідженні. 

Криворізька районна державна адміністрація Дніпропетровської об-
ласті повідомляє Погорелого Івана Сергійовича про те, що 14.07.2020 
головою Криворізької райдержадміністрації  прийнято розпорядження 
№Р-234/0/56-20 «Про викуп земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, які перебувають у приватній власності фізичних осіб, що 
розташовані на території Червоненської сільської ради (за межами на-
селених пунктів) Криворізького району Дніпропетровської області для 
суспільних потреб, пов’язаних з користуванням надрами (розширення 
відвалу Ганнівського кар’єру та його санітарно-захисної зони) ПРИВАТ-
НИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУ-
ВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»».

Об’єкт викупу: земельна ділянка сільськогосподарського призначен-
ня орієнтовною площею 1,6354 га, що розташована на території Черво-
ненської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської облас-
ті та належить Вам на праві приватної власності. 

Кадастровий номер:  1221887000:05:001:1154.
Мета викупу: для суспільних  потреб, пов’язаних з користуванням 

надрами,  а саме: розміщення та обслуговування об’єктів, пов’язаних із 
видобуванням корисних копалин — розширення відвалу Ганнівського 
кар’єру та його санітарно-захисної зони ПРАТ «ПІВНГЗК».

Умови викупу: 
- викупна ціна за земельну ділянку, яка підлягає викупу, включатиме 

вартість земельної ділянки (її частини), з урахуванням збитків, завда-
них власнику внаслідок викупу земельної ділянки, у тому числі збитків, 
що будуть завдані власнику у зв’язку з достроковим припиненням його 
зобов’язань перед третіми особами, зокрема упущена вигода, у повно-
му обсязі. Вартість вказаної земельної ділянки визначатиметься на під-
ставі її експертної грошової оцінки та затверджуватиметься у порядку, 
визначеному законом;

- строк викупу: не раніше ніж через три місяці з дня отримання влас-
ником земельної ділянки цього письмового повідомлення, але не пізні-
ше 14.07.2021;

- джерело фінансування — кошти ПРАТ «ПІВНГЗК».
Станом  на момент цього повідомлення відсутні відомості про земель-

ну ділянку, що може бути надана замість викупленої.
Права і обов’язки власника (власників) земельної ділянки, які вини-

кли у зв’язку з її викупом відповідно до Закону України «Про відчуження 
земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розмі-
щені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності»

«Стаття 13. Права власника земельної ділянки, інших об’єктів нерухо-
мого майна, що на ній розміщені, щодо яких прийнято рішення про ви-
куп для суспільних потреб

1. Власник земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що 
на ній розміщені, щодо яких органом виконавчої влади чи органом міс-
цевого самоврядування прийнято рішення про викуп для суспільних по-
треб, до переходу права власності на таку земельну ділянку, інші об’єкти 
нерухомого майна, що на ній розміщені, до держави чи територіальної 
громади має право володіти, користуватися та розпоряджатися цими 
об’єктами на власний розсуд, отримувати доходи та здійснювати витра-
ти, пов’язані з використанням земельної ділянки за цільовим призна-
ченням.

2. Витрати власника земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на ній розміщені, щодо яких органом виконавчої влади чи ор-
ганом місцевого самоврядування прийнято рішення про викуп для сус-
пільних потреб, пов’язані з новим будівництвом, реконструкцією та ка-
пітальним ремонтом будівель і споруд, передачею їх у користування, за-
ставу (іпотеку), закладенням багаторічних насаджень та проведенням 
інших заходів, що значно підвищують викупну ціну, за умови, що такі 
дії вчиняються після отримання власником об’єктів письмового повідо-
млення про їх викуп, не відшкодовуються.

3. Власник земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що 
на ній розміщені, який отримав письмове повідомлення про їх викуп для 
суспільних потреб, у разі відчуження цих об’єктів на користь іншої особи 
зобов’язаний попередити таку особу про викуп зазначених об’єктів для 
суспільних потреб та повідомити орган, який прийняв рішення про від-
чуження. Рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб 
зберігає свою чинність для нового власника земельної ділянки. Інфор-
мування нового власника про викуп відповідних об’єктів органом, який 
прийняв рішення про їх викуп, у порядку, визначеному статтею 10 цьо-
го Закону, не вимагається.»

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст.11 Закону України «Про 
відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на 
них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності», Криворізька райдержад-
міністрація пропонує Погорелому Івану Сергійовичу протягом одного мі-
сяця з дня публікації цього письмового повідомлення письмово пові-
домити Криворізьку райдержадміністрацію про надання згоди на про-
ведення переговорів щодо умов викупу або відмову від такого викупу. 

У разі надання власником (власниками) земельної ділянки згоди на 
проведення переговорів щодо умов її викупу, представники Криворізь-
кої райдержадміністрації проведуть переговори з власником (власника-
ми) земельної ділянки щодо викупної ціни, строків та інших умов викупу 
за адресою: 50002, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коби-
лянського, буд.152, 3-й поверх (зала для нарад).

У разі неотримання згоди власника земельної ділянки, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на ній розміщені, з викупом цих об’єктів для сус-
пільних потреб зазначений об’єкт може бути примусово відчужений у 
державну власність лише як виняток з мотивів суспільної необхідності. 
Примусове відчуження земельних ділянок  з мотивів суспільної необхід-
ності здійснюється за рішенням суду.

Інформація про висновок з оцінки впливу на довкілля  
ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС»

Відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», 
ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» інформує, що 14.04.2021 р. Де-
партаментом екології та природних ресурсів Київської ОДА, 
було видано висновок з оцінки впливу на довкілля планова-
ної діяльності «Нове будівництво паливнозаправного пункту 
на території бази технічного обслуговування ТОВ «АЛЬЯНС 
ТРАНССЕРВІС» за адресою: Київська область, Броварський 
район, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 164.» № 05.1-
10/127, та вважає допустимим провадження планованої ді-
яльності з огляду на нижченаведене, а саме на те, що: на під-
ставі наведених у звіті з оцінки впливу на довкілля ймовір-
них впливів на компоненти довкілля (водні та земельні ре-
сурси, атмосферне повітря, ґрунти, кліматичні фактори, ма-
теріальні об’єкти тощо) сукупний вплив планованої діяльнос-
ті при штатному режимі реалізації є екологічно допустимим.

Реєстраційний номер справи про оцінку впливу на до-
вкілля планованої діяльності — 20201237034, з матеріала-
ми висновку з оцінки впливу на довкілля у повному обся-
зі можна ознайомитися на сайті Реєстру ОВД — Міністер-
ства екології та природних ресурсів України, за посиланням:  
http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-7034.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)
Підозрюваний Ососков Олексій Анатолійович, 18.09.1978 

року народження, останнє відоме місце проживання: Авто-
номна Республіка Крим, Сакський район, с. Уютне, гурт. 9, 
на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись до старшого слідчого слідчого відділу Управлін-
ня Служби безпеки України в Житомирській області Брино-
вої О.В. за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 
7, тел.(0412) 405-214, для участі у слідчих та процесуальних 
діях у кримінальному провадженні № 42014110350000428 
як підозрюваному у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 
111 та ч.1 ст. 408 КК України, об 11 год. 00 хв. 24.04.2021 (для 
отримання письмового повідомлення про підозру, допиту та 
інших процесуальних дій). Нагадуємо про обов’язок зазда-
легідь повідомити про неможливість явки. Поважні причи-
ни та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 
139 КПК України.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки — «Розділу охорона навколишнього природного серед-
овища» до Детального плану території земельної ділянки пло-
щею 0.0676 га, кадастровий номер 3221283201:02:001:0029, 
для будівництва багатоквартирного житлового будинку, в смт 
Калинівка, Броварського району Київської області.

Детальний план території розроблено згідно з рішенням Ка-
линівської селищної ради  № 179 /04- VIІI від 29.01.2021 р.

Строк громадського обговорення заяви — 15 днів з дати да-
ної публікації.

 Пропозиції та зауваження надаються у письмовій формі до 
Калинівської селищної ради за адресою: 07443, Київська обл., 
Броварський район, смт Калинівка, вулиця Чернігівська, 20 та 
на електронну пошту kalynivska_selrad@ukr.net.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцін-
ки — «Розділу охорона навколишнього природного середови-
ща» до Детального плану території земельної ділянки площею 
0.0676 га, кадастровий номер 3221283201:02:001:0029, для бу-
дівництва багатоквартирного житлового будинку, в смт Кали-
нівка, Броварського району Київської області можна ознайоми-
тися на вебсайті (http://kalynivka.in.ua/) Калинівської селищної 
ради Броварського району Київської області. 

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
13.04.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецько-

го міського нотаріального округу Луганської обл. Глаговською 
О.В. була заведена спадкова справа після смерті 

КОВАЛЕНКО МИКОЛИ ПЕТРОВИЧА, 23.10.1940 р.н,
який помер 14.11.2020 р., місце народження: Луганська обл., По-
паснянський р-н, с. Березівське. Для встановлення кола спадко-
ємців, які бажають прийняти спадщину в тому числі, які були за-
реєстровані з померлим на день його смерті, та представників 
малолітніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за 
заповітом,всіх спадкоємців прошу з’явитися до Глаговської О.В. 
за адресою: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул.Менделєєва, 
31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям,  
які прийняли спадщину, подавши заяву нотаріусу.

08.10.2020 року помер 

ПАЛЬЧУК МИКОЛА ІВАНОВИЧ, 08.01.1947 р. н., 
який проживав за адресою: Харківська область, Валківський 
район, село Високопілля, вулиця Набережна, буд. 15. Про-
шу спадкоємців протягом 30 днів з дати виходу оголошення 
звернутися за адресою: Харківська обл., м. Валки, вул. 1 Трав-
ня, буд. 1, кімн. 5,6. Тел. +380575353593, +380675466367. 
Нотаріус Сергій Левчук.
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