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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 23 вересня 2021 року
USD 26.6714 EUR 31.2856 RUB 3.6607 / AU 47317.2 AG 605.64 PT 26195.85 PD 53314.26

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

Міністр охорони здоров’я про можливість здійснити 
вакцинацію без будь-яких обмежень

Попри прогрес, 
робота триває

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Під головуванням Прем’єр-міністра Де-
ниса Шмигаля відбулося чергове засідання Комісії з питань ко-
ординації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 
на якому обговорено стан реалізації домовленостей, досягну-
тих під час проведення 22-го Саміту «Україна — ЄС», і підго-
товку до проведення наступної зустрічі в жовтні цього року.  

Як зауважив глава уряду, у ІІ кварталі затверджено 22 пріо-
ритетні проєкти актів. Із них схвалено сім законопроєктів та 15 
актів уряду. На найближче засідання Кабміну буде винесено 
ще чотири проєкти актів у галузі європейської інтеграції. Денис 
Шмигаль підкреслив посилення співпраці з Верховною Радою.

Комісія схвалила план-графік з 52 проєктів актів у галузі єв-
ропейської інтеграції, які необхідно внести на розгляд уряду до 
кінця листопада. Також було оновлено таблицю з переліком 
пріоритетних законопроєктів, які потребують першочергового 
розгляду у Верховній Раді. Прем’єр-міністр наголосив на важ-
ливості продовження ґрунтовної роботи, щоб забезпечити ви-
соку результативність.

ВІКТОР ЛЯШКО:

ЦИФРА ДНЯ

5,7% 
становило зростання ВВП за 

підсумками II кварталу 2021 року 
порівняно з відповідним періодом  

2020 р.  За оцінками Мінекономіки,  
за I півріччя загальне зростання ВВП  

становило 1,8%

«В Україну поставлено  
22,5 млн доз вакцин,  
11 млн доз доступні  
для використання,  

ще як мінімум 16 млн  
буде поставлено  

до кінця року».

Карантин  
плюс вакцинація

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Відсьогодні в країні 
запроваджено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки,  
а незабаром МОЗ затвердить перелік  працівників окремих 
професій та виробництв для обов’язкової вакцинації
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РЕПОРТАЖ

Закарпаття межує з чотирма 
країнами ЄС і має демонструвати 
зручність у перетині кордону та  
бути зразковим у здійсненні митних 
процедур

СУСПІЛЬСТВО

«Урядовий кур’єр» 
поцікавився роботою 
Міжнародної е-літньої 
академії гончарства в 
Опішному на Полтавщині

ЦИТАТА ДНЯ

Як утримати тарифи і підвищити якість послуги?
ДО ЗИМИ.  Харківські теплові мережі задіяли всі можливі ресурси для стабільної подачі тепла 
жителям міста з настанням холодів

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

Ще навесні в перші дні піс-
ля завершення опалю-

вального сезону 2020—2021 
років колектив комунального 

підприємства «Харківські те-
плові мережі» на чолі з новим 
генеральним директором Ва-
силем Скопенком, проаналізу-
вавши зимові проблеми тепло-
постачальників, узявся за ви-
значення перспективних на-

прямів розвитку підприємства 
з підвищення якості послуг 
для міста. 

Господарство новому керівни-
кові дісталося клопітне та про-
блемне, адже упродовж остан-
ніх років траплялися на тепло-

мережах значні аварії, які нео-
дноразово ледь не довели Хар-
ків до зимового колапсу. Важ-
кими веригами на бюджеті ХТМ 
повисли численні борги, зокрема 
із заробітної плати, що призве-
ло до значного відтоку кваліфі-

кованих кадрів. Та й зношеність 
мереж і обладнання перевищу-
вала 70%. Генеральному дирек-
торові було цілком очевидно, що 
кількість ушкоджень, які 
слід усувати, досягла тех-
нологічної межі. 4
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін 
до Державної програми 
забезпечення молоді житлом на 
2013—2023  роки»



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua6 

ДОКУМЕНТИ

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

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

Офіційне повідомлення АТ «Укртелеком»

Повідомляємо, що з 01.10.2021 для абонентів (фізичних осіб) АТ «Укрте-
леком» змінює тарифи на послуги міжнародного телефонного зв’язку за ав-
томатичним зв’язком на мережі фіксованого телефонного зв’язку.

Також з 01 жовтня 2021 року у тарифних планах «Простий», «Простий 
Мінімальний», «Спарений», «Спарений Мінімальній» та «Інтернет-телефон 
Простий» буде змінена вартість міжміських телефонних розмов у межах 
України за автоматичним зв’язком, розмов з абонентами мереж рухомого 
(мобільного) зв’язку України за автоматичним зв’язком та розмов з абонен-
тами інших операторів з ідентифікаційними кодами «89Z», крім коду «892» 
та умови і вартість тарифних пакетів «Домашній Безлімітний», «Домаш-
ній Базовий» та «Спільний Базовий» на послуги фіксованого телефонного 
зв’язку для абонентів (фізичних осіб) АТ «Укртелеком».

Звертаємо увагу, що абоненти (фізичні особи) можуть змінити тарифний 
план на інший, звернувшись за телефоном Контакт-центру 0 800 506 800 
(дзвінки безкоштовні в межах України з номерів українських операторів).

Детальну інформацію для фізичних осіб можна отримати на сайті  
https://ukrtelecom.ua та/або за телефоном контакт-центру 0 800 506 800 
(дзвінки безкоштовні в межах України з номерів українських операторів). 

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 
5) розглядає обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за № 22021020000000007 від 19.01.2021 ро-
ку, складеного відносно Колмикової Світлани Вікторівни, обвинуваченої у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 332-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Обвинувачена Колмикова Світлана Вікторівна, 19.01.1962 року народження, що 
проживає за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Куйбишева, буд. 21,  
кв. 4, викликається на 01 жовтня 2021 року на 16.00 годину до суду, кабінет № 306, 
для участі у розгляді кримінального провадження.

У випадку неприбуття обвинуваченої, вона повинна повідомити суд про причину 
неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутності. 

Суддя О. М. Лапченко.

Приватний нотаріус Волноваського районного нотаріального округу Доне-
цької області Гуков О. В. повідомляє про відкриття спадкової справи після по-
мерлої 20 червня 2020 року — Алчієвої Олени Миколаївни, 10 червня 1939 ро-
ку народження, яка зареєстрована та проживала на день смерті за адресою: 
Донецька область, Великоновосілківський район, село Новий Комар, вулиця 
Комарова, будинок 35.

Сповіщаю спадкоємця першої черги Алчієва Петра Анатолійовича (сина) в 
строк до 20 жовтня 2021 року звернутися до приватного нотаріуса  Велико-
новосілківського районного нотаріального округу Донецької області Гукова 
О. В. за адресою: 85500, Україна, Донецька область, Великоновосілківський 
район, смт Велика Новосілка, вул. Пушкіна, буд. 32, електронна пошта —  
av_84@ukr.net. або зателефонувати за номером +380509281206.

Приазовський районний суд Запорізької області (розташо-
ваний за адресою: Запорізька область, смт Приазовське, вул. 
Пушкіна, 5, тел. (06133) 22160), викликає Тихонова Владислава 
Володимировича, 14.08.1987 р. н., зареєстрованого за адресою 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Котляревського, 50/а, як 
обвинуваченого, у підготовче судове засідання, призначене на 
05 жовтня 2021 року о 10 годині 00 хвилин, по кримінально-
му провадженню № 22019050000000029 з обвинувальним ак-
том відносно Тихонова В.В., який обвинувачується у вчинен-
ні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України, в якому Ваша 
участь є обов’язковою. 

Головуючий суддя Діденко Є. В.

Запрошуються для отримання свідоцтва про право на 
спадщину спадкоємці померлого 26 лютого 2021 року 
НЕЛІНА ВОЛОДИМИРА ФЕДОРОВИЧА, 24 лютого 1959 ро-
ку народження. Звертатися протягом місяця з дня опублі-
кування цього оголошення до Харківської районної дер-
жавної нотаріальної контори Харківської області за адре-
сою: 62433, Харківська область, Харківський район, міс-
то Люботин, вулиця Слобожанська 24/1, інакше спадщи-
ну буде видано ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийня-
ли спадщину.

Втрачені документи: договір дарування, посвідчений Київською державною нотаріальною конторою № 5 
від 01.11.2007 р. № 8-2059 та зареєстрований в Бюро 20.11.2007 за реєстровим номером 6222; Договір дові-
чного утримання, посвідчений Київською державною нотаріальною конторою № 5 від 05.11.2008 № 5-3095 
та зареєстрованого в Бюро 10.06.2009 за реєстровим номером 6222 на ім’я  Пінчук Людмили Миколаївни, 
вважати недійсними.

Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (код ЄДРПОУ — 19199961)!

Інформуємо, що з 01 жовтня 2021 року, впроваджуються нові тарифні плани та змінюються умови окре-

мих тарифних планів телефонії та доступу до Інтернет для фізичних та юридичних осіб.

Детальна інформація — в особистому кабінеті абонента

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 вересня 2021 р. № 981 
Київ

Про внесення змін до деяких актів  
Кабінету Міністрів України 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести  до актів Кабінету Міністрів України  зміни, що додаються. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 22 вересня 2021 р. № 981

ЗМІНИ, 
 що вносяться до актів Кабінету Міністрів України 

1. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338 
«Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної 
ситуації» — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня  
2021 р. № 855 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 67, ст. 4231), цифру і слово  
«1 жовтня» замінити цифрами і словом «31 грудня».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встанов-
лення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, 
ст. 14, № 5, ст. 272, № 17, ст. 664, № 27, ст. 1442, № 31, ст. 1786, № 35,  ст. 2100,  
№ 50, ст. 3075, № 54, ст. 3342, № 62, ст. 3926, № 67, ст. 4231) — із змінами, внесени-
ми постановами Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 889 та від 13 ве-
ресня 2021 р.  № 954:

1) у пункті 1 цифру і слово «1 жовтня» замінити цифрами і словом «31 грудня»;
2) у пункті 3:
підпункт 151 викласти в такій редакції:
«151) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів дошкільної 

освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1—4 класів закладів загальної середньої 
освіти, а також крім закладів освіти, в яких не менш як 80 відсотків працівників мають 
документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або виданий в уста-
новленому Міністерством охорони здоров’я порядку документ, що підтверджує отри-
мання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, включеної Всесвітньою організаці-
єю охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуа-
ціях (далі — документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини); чи міжнарод-
ний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від 
COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою од-
нодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які вклю-
чені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для викорис-
тання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімераз-
ної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого під-
тверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокре-
ма з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);»;

абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:
«Обмеження, передбачені підпунктами 6, 7, 11, 17 та 21 цього пункту, не застосову-

ються за умови наявності в усіх учасників (відвідувачів), крім осіб, які не досягли 18 ро-
ків, та організаторів заходу (співробітників закладу), негативного результату тестуван-
ня на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визна-
чення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до 
здійснення заходу (відвідування закладу); або документа, що підтверджує отримання 
повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дво-
дозної вакцини; чи міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифі-
ката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жов-
ті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вак-
цини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я 
до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний ре-
зультат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від 
зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного 
вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порта-
лу Дія (Дія).»;

3) у пункті 35:
підпункт 10 викласти в такій редакції:
«10) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів дошкільної 

освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1—4 класів закладів загальної середньої 
освіти, а також крім закладів освіти, усі працівники яких мають документ, що підтвер-
джує отримання повного курсу вакцинації; чи міжнародний, внутрішній сертифікат або 
іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою одно-
дозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які вклю-
чені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для викорис-
тання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімераз-
ної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого під-
тверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокре-
ма з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);»;

абзац тридцять шостий після слів «(співробітників закладу, ринку)» доповнити сло-
вами і цифрами «негативного результату тестування на COVID-19 методом полімераз-
ної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-
CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу (відвідування за-
кладу, ринку), або»;

4) у пункті 7:
абзац другий замінити абзацами такого змісту:
«1) особи, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19, крім:
 осіб, які під час виконання службових обов’язків використовували засоби індивіду-

ального захисту відповідно до рекомендацій щодо їх застосування;
осіб, які отримали повний курс вакцинації від COVID-19 (через 14 днів від дати вве-

дення останньої дози відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19) за відсутнос-
ті симптомів;

осіб, які перехворіли на COVID-19 (протягом 180 днів від дати забору матеріалів, що 
дали позитивний результат тестування на COVID-19) за відсутності симптомів;».

У зв’язку з цим абзаци третій — тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами 
шостим — сорок другим;

доповнити пункт після абзацу двадцять третього новим абзацом такого змісту:
«громадян України, які мають документ, що підтверджує отримання однієї дози дво-

дозної вакцини;».
У зв’язку з цим абзаци двадцять четвертий — сорок другий вважати відповідно аб-

зацами двадцять п’ятим — сорок третім;
абзац тридцять четвертий викласти в такій редакції:
«громадян України, які мають документ, що підтверджує отримання однієї дози дво-

дозної вакцини;».
3. В абзаці п’ятому пункту 2 Порядку формування та використання сертифіката, що під-

тверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона-
вірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначе-
ної хвороби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р.  
№ 677 «Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує 
вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хво-
роби» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342), — із змінами, внесеними по-
становою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954, слова «полімеразної 
ланцюгової реакції» замінити словом «ЄС».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 вересня 2021 р. № 982 
Київ

Деякі питання випуску облігацій внутрішньої  
державної позики з подальшим придбанням 

акцій додаткової емісії приватного 
акціонерного товариства «Українська 

фінансова житлова компанія»
Відповідно до статті 30 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 

рік» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Міністерству фінансів з урахуванням пропозиції Ради з питань участі держа-

ви у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Українська фінансо-
ва житлова компанія», утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 23 черв-
ня 2021 р. № 658 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 53, ст. 3276), здійснити про-
тягом поточного року придбання у державну власність акцій додаткової емісії при-
ватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» в сумі 
20000000000 гривень в обмін на облігації внутрішньої державної позики. 

2. Міністерству фінансів з метою збільшення статутного капіталу приватного ак-
ціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» здійснити протя-
гом 2021 року випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 20000000000 
гривень із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу до 13 відсотків 
річних, у тому числі шляхом додаткового випуску облігацій внутрішньої державної 
позики з міжнародними ідентифікаційними номерами цінних паперів UA4000207518 
та UA4000218531 на ринкових умовах, що склалися на найближчих до додатково-
го випуску аукціонах з розміщення таких облігацій внутрішньої державної позики. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 вересня 2021 р. № 983 
Київ

Про внесення змін до Порядку проведення  
електронних аукціонів з продажу електричної  

енергії за двосторонніми договорами
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної 

енергії за двосторонніми договорами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 5 червня 2019 р. № 499 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 50, ст. 1693; 
2020 р., № 68, ст. 2190, № 79, ст. 2559; 2021 р., № 52, ст. 3212, № 63, ст. 3976), змі-
ни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 22 вересня 2021 р. № 983

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку проведення електронних аукціонів  
з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Цей Порядок визначає механізм організації та проведення електронних аукціо-

нів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами:
1) виробниками електричної енергії — державними підприємствами, а також гос-

подарськими товариствами, частка держави у статутному капіталі яких становить 50 
відсотків та більше, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 від-
сотків та більше акцій (часток, паїв) належать іншим господарським товариствам, 
акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, дочірніми 
підприємствами, представництвами та філіями таких підприємств і товариств, ко-
мунальними унітарними підприємствами, юридичними особами, у статутному капі-

талі яких 50 відсотків та більше акцій (часток) належить комунальному підприєм-
ству або територіальній громаді, дочірніми підприємствами таких підприємств або 
юридичних осіб;

2) іншими, ніж визначені підпунктом 1 цього пункту виробниками електричної 
енергії (крім виробників, яким встановлено «зелений» тариф, та виробників елек-
тричної енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку), — до  
1 квітня 2022 р.;

3) іншими учасниками ринку електричної енергії, які мають намір продати елек-
тричну енергію відповідно до умов електронних аукціонів.

У період з вересня 2021 р. по 1 квітня 2022 р. відпуск електричної енергії відповід-
но до укладених виробниками електричної енергії (крім виробників, яким встановле-
но «зелений» тариф, та виробників електричної енергії, які за результатами аукціо-
ну набули право на підтримку) двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної 
енергії може здійснюватися виключно у разі, коли такі договори були укладені за ре-
зультатом проведення електронних аукціонів, відповідно до цього Порядку.».

2. У пункті 3:
1) у підпункті 2 слова «організації та проведення аукціону з продажу електричної 

енергії (далі — регламент аукціону)» замінити словом «аукціону»;
2) доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:
«21) двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії — договір купівлі-

продажу електричної енергії, примірна форма якого затверджена аукціонним коміте-
том, що укладається за результатами аукціону між продавцем та покупцем, крім до-
говору постачання електричної енергії споживачу;»;

3) підпункт 16 викласти в такій редакції:
«16) продавець — учасник ринку електричної енергії, а саме:
виробник електричної енергії — державне підприємство, а також господарське 

товариство, частка держави у статутному капіталі яких становить 50 відсотків та біль-
ше, господарське товариство, у статутному капіталі якого 50 відсотків та більше акцій 
(часток, паїв) належить іншим господарським товариствам, акціонером яких є дер-
жава і володіє в них контрольним пакетом акцій, дочірнє підприємство, представни-
цтво та філія таких підприємств і товариств, комунальне унітарне підприємство, юри-
дична особа, у статутному капіталі якої 50 відсотків та більше акцій (часток) нале-
жить комунальному підприємству або територіальній громаді, дочірнє підприємство 
таких підприємств або юридичних осіб; 

інший, ніж визначені абзацом другим цього підпункту, виробник електричної 
енергії (крім виробників, яким встановлено «зелений» тариф, та виробників елек-
тричної енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку), який здій-
снює продаж електричної енергії за двосторонніми договорами виключно на елек-
тронних аукціонах тимчасово, до 1 квітня 2022 р.;

інший учасник ринку електричної енергії, який має намір продати електричну 
енергію відповідно до умов аукціону;»;

4) у підпункті 17 слова «та регламенту аукціону» замінити словами «та регламен-
ту аукціону. Організатор аукціону окремо розробляє та затверджує регламент аукціо-
ну для аукціонів, що проводяться у формі (за технологією) одностороннього аукціо-
ну та двостороннього безперервного аукціону»;

5) підпункт 20 викласти в такій редакції:
«20) учасники аукціону — продавці та покупці електричної енергії, зареєстрова-

ні організатором аукціону в порядку та на умовах, визначених цим Порядком та ре-
гламентом аукціону;».

3. У пункті 8:
1) у підпункті 1 слова «погоджує регламент аукціону, розроблений» замінити сло-

вами «погоджує регламент аукціону та зміни до нього, розроблені та затверджені»;
2) у підпункті 6 слова «договорів купівлі-продажу» замінити словами «двосторон-

ніх договорів купівлі-продажу електричної енергії».
4. У пункті 11 після слів «підставою для» доповнити словом «здійснення», а слова 

«як організатора аукціону» виключити.
5. Абзац дев’ятий пункту 15 викласти в такій редакції:
«У разі відмови переможця аукціону від підписання аукціонного свідоцтва або 

двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії або в разі його неви-
конання чи неналежного виконання організатор аукціону перераховує продавцю га-
рантійний внесок такого переможця у розмірі, порядку і строки, що визначені регла-
ментом аукціону.».

6. У пункті 22:
1) у підпункті 1 слова «примірний договір» замінити словами «примірну форму 

двостороннього договору», слова «регламент аукціону» — словами «та затвердже-
ний організатором аукціону регламент аукціону (зміни до нього)», а слова «і постав-
ки» виключити;

2) абзац перший підпункту 4 після слів «(стандартного продукту)» доповнити сло-
вами «(далі у цьому пункті — заявка)»;

3) підпункт 5 викласти в такій редакції:
«5) учасники аукціону подають заявки виключно в межах гарантійних внесків, 

вільних від забезпечення виконання зобов’язань за раніше поданими та активни-
ми (не знятими/виконаними) заявками та укладеними договорами купівлі-продажу 
електричної енергії); покупці та продавці в межах свого гарантійного внеску мають 
право подавати необмежену кількість заявок;» ;

4) у підпункті 6 слово «забезпечення» замінити словом «внеску»;
5) у підпункті 7 слова «щодо яких проведено перевірку» замінити словами «які за 

результатами перевірки допущені до торгів»;
6) у підпункті 10 після слова «формуються» доповнити словом «двосторонні», а 

після слова «підписом» — словом «двосторонніх»;
7) підпункт 11 після слова «виконанням» доповнити словом «двосторонніх».
7. У пункті 48:
1) цифри «100» замінити цифрами «25»;
2) доповнити пункт реченням такого змісту: «У зазначеній спеціальній сесії прода-

вець здійснює продаж електричної енергії за ціною, що не може бути нижче серед-
ньозваженої ринкової ціни продажу електричної енергії за двосторонніми договора-
ми (крім двосторонніх договорів, укладених у рамках виконання Положення про по-
кладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забез-
печення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної 
енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 
483 (Офіційний вісник України, 2019 р.,  № 49, ст. 1658; 2020 р., № 67, ст. 2154), за 
останні три місяці, що передували місяцю проведення відповідної спеціальної сесії, з 
урахуванням знижки до 30 відсотків.».

8. Підпункт 3 пункту 51 виключити.
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оголошення

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

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про постановлення слідчим суддею ухвали на здійснення спеціального 
досудового розслідування стосовно підозрюваного Аброчнова Миколи 

Олександровича, 10.04.1985 р. н.
Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 

20.09.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 12021050000000657 від 02.09.2021 сто-
совно Аброчнова Миколи Олександровича, громадянина України, останнє ві-
доме місце реєстрації та проживання: м. Донецьк, вул. Малахова, буд. 7, кв. 32,  
підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 4  
ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 255 ККУ (у редакції від 
27.04.2014).

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Аброчнова М. О. при здійсненні спеціального 

досудового розслідування
Підозрюваний Аброчнов Микола Олександрович, 10.04.1985 р. н., останнє ві-

доме місце реєстрації та проживання: м. Донецьк, вул. Малахова, буд. 7, кв. 32, 
у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
27, 28, 29 вересня 2021 року у період часу з 09:00 до 10:00 до службового кабі-
нету № 8 відділу СУ ГУНП в Донецькій області, до начальника відділу СУ ГУНП 
в Донецькій області  Буряка І.М., за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 
Грецька, 11, для повідомлення про завершення досудового розслідування, від-
криття й ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також вру-
чення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у 
кримінальному проваджені № 12021050000000657, внесеному до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 02.09.2021, в якому Ви є підозрюваним у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4  
ст. 28, ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 255 ККУ (у редакції від 27.04.2014).

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про постановлення слідчим суддею ухвали на здійснення спеціального 

досудового розслідування стосовно підозрюваного Слєпньова 
Станіслава Олександровича, 21.08.1971 р. н.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 
20.09.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 12021050000000657 від 02.09.2021 стосов-
но Слєпньова Станіслава Олександровича, громадянина України, останнє відо-
ме місце реєстрації та проживання: м. Харцизьк, смт Зуївка, вул. Первомайська, 
буд. 26, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених   ч. 1 ст. 260, ч. 1  
ст. 255 (у редакції від 27.04.2014), ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 149 
ККУ.

 
ПОВІСТКА  

про виклик підозрюваного Слєпньова С. О. при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Підозрюваний Слєпньов Станіслав Олександрович, 21.08.1971 р.н., останнє 
відоме місце реєстрації та проживання: м. Харцизьк, смт Зуївка, вул. Первомай-
ська, буд. 26, у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитись 27, 28, 29 вересня 2021 року у період часу з 10:00 до 11:00 до 
службового кабінету № 8 відділу СУ ГУНП в Донецькій області, до начальника 
відділу СУ ГУНП в Донецькій області  Буряка І. М., за адресою: Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. Грецька, 11, для повідомлення про завершення досудового 
розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового розсліду-
вання, а також вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового 
розслідування у кримінальному проваджені № 12021050000000657, внесеному 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2021, в якому Ви є підозрю-
ваним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 260, ч. 1 ст. 255 (у редакції від 
27.04.2014), ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 149 ККУ.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про постановлення слідчим суддею ухвали на здійснення спеціального 

досудового розслідування стосовно підозрюваного Кривоноса Юрія 
Сергійовича, 29.12.1978 р.н.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 
20.09.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 12021050000000657 від 02.09.2021 стосов-
но Кривоноса Юрія Сергійовича, громадянина України, останнє відоме місце ре-
єстрації та проживання: м. Бахмут, вул. Оборони, буд. 40, кв. 14, підозрювано-
го у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 4 ст. 28, ч. 1  
ст. 438, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 255 ККУ (у редакції від 27.04.2014).

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Кривоноса Ю. С. при здійсненні спеціального 

досудового розслідування
Підозрюваний Кривонос Юрій Сергійович, 29.12.1978 р.н., останнє відоме 

місце реєстрації та проживання: м. Бахмут, вул. Оборони, буд. 40, кв. 14,  у від-
повідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 27, 
28, 29 вересня 2021 року у період часу з 11:00 до 12:00 до службового кабінету  

№ 8 відділу СУ ГУНП в Донецькій області, до начальника відділу СУ ГУНП в До-
нецькій області  Буряка І.М., за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 
Грецька, 11, для повідомлення про завершення досудового розслідування, від-
криття й ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також вру-
чення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у 
кримінальному проваджені № 12021050000000657, внесеному до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 02.09.2021, в якому Ви є підозрюваним у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4  
ст. 28, ч.1 ст. 149, ч. 1 ст. 255 ККУ (у редакції від 27.04.2014).

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про постановлення слідчим суддею ухвали на здійснення спеціального 

досудового розслідування стосовно підозрюваного Бутенка Володимира 
Володимировича, 17.05.1980 р.н.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 
20.09.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 12021050000000657 від 02.09.2021 стосов-
но Бутенка Володимира Володимировича, громадянина України, останнє ві-
доме місце реєстрації та проживання: м. Бахмут, вул. Чайковського, буд. 15, 
кв. 21, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1  
ст. 260, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 255 ККУ (у редак-
ції від 27.04.2014).

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Бутенка В. В. при здійсненні спеціального 

досудового розслідування
Підозрюваний Бутенко Володимир Володимирович, 17.05.1980 р.н., остан-

нє відоме місце реєстрації та проживання: м. Бахмут,  вул. Чайковського, буд. 
15, кв. 21,  у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись 27, 28, 29 вересня 2021 року у період часу з 12:00 до 13:00 до служ-
бового кабінету № 8 відділу СУ ГУНП в Донецькій області, до начальника відділу 
СУ ГУНП в Донецькій області  Буряка І. М., за адресою: Донецька обл., м. Марі-
уполь, вул. Грецька, 11, для повідомлення про завершення досудового розслі-
дування, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, 
а також вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового роз-
слідування у кримінальному проваджені № 12021050000000657, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2021, в якому Ви є підозрюва-
ним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 4 ст. 28,  ч. 1 
ст. 438, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 255 ККУ (у редакції від 27.04.2014).

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про постановлення слідчим суддею ухвали на здійснення спеціального 
досудового розслідування стосовно підозрюваного Євдокимова Василя 

Вікторовича, 08.02.1973 р.н.
Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 

20.09.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 12021050000000657 від 02.09.2021 стосов-
но Євдокимова Василя Вікторовича, громадянина України, останнє відоме міс-
це реєстрації та проживання: м. Дебальцеве, вул. Красна, буд. 118, підозрюва-
ного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 260, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4 
ст. 28, ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 255 ККУ (у редакції від 27.04.2014).

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Євдокимова В. В. при здійсненні спеціального 

досудового розслідування
Підозрюваний Євдокимов Василь Вікторович, 08.02.1973 р.н., останнє відо-

ме місце реєстрації та проживання: м. Дебальцеве, вул. Красна, буд. 118, у від-
повідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 27, 
28, 29 вересня 2021 року у період часу з 13:00 до 14:00 до службового кабінету  
№ 8 відділу СУ ГУНП в Донецькій області, до начальника відділу СУ ГУНП в До-
нецькій області Буряка І. М., за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 
Грецька, 11, для повідомлення про завершення досудового розслідування, від-
криття й ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також вру-
чення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у 
кримінальному проваджені № 12021050000000657, внесеному до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 02.09.2021, в якому Ви є підозрюваним у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч.1 ст. 260, ч. 1 ст. 255 (у редакції від 27.04.2014), ч. 4 
ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 149 ККУ.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про постановлення слідчим суддею ухвали на здійснення спеціального 
досудового розслідування стосовно підозрюваного Кулініча Михайла 

Володимировича, 25.08.1987 р.н.
Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 

20.09.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 12021050000000657 від 02.09.2021 стосов-
но Кулініча Михайла Володимировича, громадянина України, останнє відоме 
місце реєстрації та проживання: м. Донецьк, вул. Лісна, буд. 11, кв. 2, підозрю-

ваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 4 ст. 28, 
ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 255 ККУ (у редакції від 27.04.2014).

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Кулініча М. В. при здійсненні спеціального 

досудового розслідування
Підозрюваний Кулініч Михайло Володимирович, 25.08.1987 р.н., останнє ві-

доме місце реєстрації та проживання м. Донецьк,  вул. Лісна, буд. 11, кв. 2,  у 
відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 27, 
28, 29 вересня 2021 року у період часу з 14:00 до 15:00 до службового кабінету  
№ 8 відділу СУ ГУНП  в Донецькій області, до начальника відділу СУ ГУНП в До-
нецькій області  Буряка І. М., за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 
Грецька, 11, для повідомлення про завершення досудового розслідування, від-
криття й ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також вру-
чення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у 
кримінальному проваджені № 12021050000000657, внесеному до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 02.09.2021, в якому Ви є підозрюваним у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4  
ст. 28, ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 255 ККУ (у редакції від 27.04.2014).

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про постановлення слідчим суддею ухвали на здійснення спеціального 

досудового розслідування стосовно підозрюваного Єрьомичева Руслана 
Володимировича, 15.07.1979 р.н.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 
20.09.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 12021050000000657 від 02.09.2021 стосов-
но Єрьомичева Руслана Володимировича, громадянина України, останнє відо-
ме місце реєстрації та проживання: м. Макіївка, вул. Макарова, буд. 81, кв. 9, 
підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 4  
ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 255 ККУ (у редакції від 
27.04.2014).

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Єрьомичева Р. В. при здійсненні спеціального 

досудового розслідування
Підозрюваний Єрьомичев Руслан Володимирович, 15.07.1979 р.н., остан-

нє відоме місце реєстрації та проживання м. Макіївка,  вул. Макарова, буд. 81,  
кв. 9,  у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись 27, 28, 29 вересня 2021 року у період часу з 15:00 до 16:00 до службо-
вого кабінету № 8 відділу СУ ГУНП  в Донецькій області, до начальника відділу СУ 
ГУНП в Донецькій області  Буряка І. М., за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Грецька, 11, для повідомлення про завершення досудового розслідування, 
відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також 
вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування 
у кримінальному проваджені № 12021050000000657, внесеному до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 02.09.2021, в якому Ви є підозрюваним у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 4 ст. 28,  ч. 1 ст. 438, ч. 4  
ст. 28, ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 255 ККУ (у редакції від 27.04.2014).

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про постановлення слідчим суддею ухвали на здійснення спеціального 
досудового розслідування стосовно підозрюваного Бредихіна Андрія 

Васильовича, 06.08.1970 р.н.
Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 

20.09.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 12021050000000657 від 02.09.2021 стосов-
но Бредихіна Андрія Васильовича, громадянина України, останнє відоме місце 
реєстрації та проживання: м. Маріуполь, вул. Київська, буд. 92, кв. 52, підозрю-
ваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 4 ст. 28, 
ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 255 ККУ (у редакції від 27.04.2014).

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Бредихіна А. В. при здійсненні спеціального 

досудового розслідування
Підозрюваний Бредихін А.В., 06.08.1970 р.н., останнє відоме місце реєстра-

ції та проживання м. Маріуполь, вул. Київська, буд. 92, кв. 52,  у відповідності до 
ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 27, 28, 29 вересня 
2021 року у період часу з 16:00 до 17:00 до службового кабінету № 8 відділу СУ 
ГУНП  в Донецькій області, до начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області  
Буряка І.М., за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Грецька, 11, для пові-
домлення про завершення досудового розслідування, відкриття й ознайомлен-
ня з матеріалами досудового розслідування, а також вручення обвинувально-
го акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному про-
ваджені № 12021050000000657, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 02.09.2021, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 149,  
ч. 1 ст. 255 ККУ (у редакції від 27.04.2014).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Толмачов Олександр В’ячеславович, 23.01.1971 року народження, який проживає за адре-

сою: 99011, м. Севастополь, вул. Катерна, 2А, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Кримінального процесу-
ального кодексу України викликається прокурором відділу 18/1/1 Офісу Генерального прокурора Нечита-
люком М. М. на 06.10.2021 на 10 год. 00 хв. до Офісу Генерального прокурора за адресою: м. Київ, вул. Різ-
ницька, 13/15, каб. № 1408Б (тел. (044)596-72-73), — для допиту як підозрюваного і проведення інших слід-
чих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за № 42014010720000002 від 01.03.2014. Про неможливість явки необхідно заздалегідь повідоми-
ти прокурора. 

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) 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.
Наслідки неприбуття на виклик:
1) якщо підозрюваний, який був у встановленому порядку викликаний, не з’явився до прокурора без по-

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

2) ухилення від явки на виклик прокурора (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два ра-
зи) підозрюваним, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимча-
сово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агре-
сором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового про-
вадження.

Інформаційне повідомлення  
АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до Правил (договірних умов) відкриття та комплек-
сного розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) 
(далі — Правила), які розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у 
приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від  09.06.2017 р., з усіма наступни-
ми змінами та доповненнями, наступних змін, а саме:

1. В Розділі «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ»:
Викласти визначення терміну «StarContact» в наступній редакції:
«StarContact» — цілодобова служба клієнтської підтримки Банку. Звернення до служби можливе можливе через 

чат в системі UKRSIB online або за телефонами: 729 (безкоштовно з мобільних телефонів), 0-800-505-800 (безко-
штовно з телефонів на території України), 380-44-590-06-75 (для міжнародних дзвінків). З метою поліпшення об-
слуговування всі розмови з представниками Банку через StarContact можуть бути записані».

Викласти абзац перший визначення терміну «Вклад» в наступній редакції  :
«Вклад» — відповідно до законодавства — кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іно-

земній валюті, які залучені банком від вкладника (Клієнта) (або які надійшли для вкладника(Клієнта) на умовах до-
говору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту), включаючи нараховані відсотки на такі кошти;

2. В розділі  5. «Правила користування супровідними послугами за картковим Рахунком»:
- в пункті 5.1.10. абзаци шостий, сьомий виключити
- в пункті 5.1.9. передостанній абзац виключити
- пункт 5.1.14. виключити, відповідно змінити нумерацію подальших пунктів. 

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а саме: 
23.09.2021 р. Датою початку дії змін до Правил  є 23.09.2021 р.

Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» —
Начальник Юридичного департаменту              Полянчук О. В.

Інформуємо, що з 01.10.2021 у Вінниці ПрАТ «Датагруп» впроваджує нові тарифи 
(тарифні плани) на послуги з доступу до мережі Інтернет за технологією Ethernet, для 
фізичних осіб (за наявності технічної можливості надання послуги).

Детальну інформацію про нові тарифи та умови їх застосування розміщено на сай-
ті www.datagroup.ua.

Отримати додаткову інформацію можна також і за номером телефону Контакт-цен-
тру 0 800 21 00 00 .

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут «Квант» (код ЄДРПОУ 
14308138) повідомляє ТОВ «Каштанове місто» (код ЄДРПОУ 31242154), про від-
сутність наміру продовжувати договірні відносини на підставі Договору оренди від 
21.12.2009 р. № 4771 (та додаткових угод і доповнень до нього), відносно оренди 
нерухомого державного майна — нежитлових приміщень водно-спортивної станції  
«Імпульс» площею 231,7 кв.м, розміщеного за адресою: м. Київ, Труханів острів,  
вул. Труханівська, 18.

Втрачене посвідчення адвоката 

Шеремет Ліани Вадимівни, видане 

09.12.2003 року Дніпропетровською 

обласною кваліфікаційно-дисциплінар-

ною комісією адвокатури, 

вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4  +9 +9  +14 Черкаська +3  +8 +8  +13
Житомирська +4  +9 +9  +14 Кіровоградська +3  +8 +8  +13
Чернігівська +3  +8 +9  +14 Полтавська +3  +8 +7  +12
Сумська +3  +8 +7  +12 Дніпропетровська +1  +6 +9  +14
Закарпатська +5  +10 +12  +17 Одеська +3  +8 +13  +18
Рівненська +4  +9 +9  +14 Миколаївська +3  +8 +11  +16
Львівська +5  +10 +10  +15 Херсонська +1  +6 +12  +17
Івано-Франківська +4  +9 +11  +16 Запорізька +1  +6 +11  +16
Волинська +4  +9 +9  +14 Харківська +1  +6 +7  +12
Хмельницька +4  +9 +10  +15 Донецька +1  +6 +9  +14
Чернівецька +4  +9 +12  +17 Луганська +1  +6 +10  +15
Тернопільська +4  +9 +10  +15 Крим +4  +9 +14  +19
Вінницька +4  +9 +10  +15 Київ +6  +8 +11  +13
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Микола КУЛЬБІДА,  
директор Українського 

гідрометцентру, 
кандидат географічних 

наук, 
Тетяна АДАМЕНКО,  

начальник відділу 
агрометеорології  

Українського 
гідрометцентру,  

кандидат географічних 
наук 

Україна — один з най-
більших виробників 

продовольства у світі. Клі-
матичні умови країни за-
галом сприятливі для сіль-
ськогосподарського вироб-
ництва, однак його ефек-
тивність постійно потре-
бує не лише застосування 
передових технологій, а й 
глибокого знання агроклі-
матичних ресурсів тери-
торії, ймовірності настан-
ня різних гідрометеороло-
гічних чинників, що впли-
вають на урожай, інфор-
мації про їх поєднання у 
кожному конкретному ро-
ці та оцінки впливу зміни 
клімату на врожай.

Основа агрометеороло-
гічної діяльності — мате-
ріали метеорологічних та 
агрометеорологічних спо-
стережень, які проводять 
на метеорологічних стан-
ціях України, узагальнен-
ня, оцінки та прогнози, що 
забезпечують аналітичні 
підрозділи гідрометеоро-
логічної служби.

Перші агрометеороло-
гічні спостереження роз-
почав Петро Броунов, ди-
ректор метеорологічної 
обсерваторії Університе-
ту Св. Володимира. 1892 
року він організував Над-
дніпрянську мережу ме-
теорологічних станцій, по-
штовхом до створення якої 
стала засуха 1891—1892 
років, що спричинила ка-
тастрофічні неврожаї. До 
1896-го мережа налічува-
ла понад 700 пунктів, які 
проводили спостережен-
ня за станом посівів, сніго-
вим покривом, урожайніс-

тю, температурою ґрунту, 
замерзанням водоймищ 
тощо. Фінансування робіт 
та оснащення мережі здій-
снювали за рахунок дер-
жавного бюджету.

Для обслуговування 
сільського господарства, 
вивчення впливу неспри-
ятливих погодних умов на 
формування врожаю бу-
ло організовано губернські 
мережі метеорологічних 
станцій. До 1914 року кож-
на губернія мала свою ме-
режу, яка підпорядкову-
валася земським управам.

У лютому 1918 року ме-
теорологічний відділ при 
Міністерстві землероб-
ства почав відновлювати 
мережу метеорологічних 
станцій, які припинили ді-
яльність через воєнні дії 
1914—1917 років.

Із 1921-го почав вихо-
дити «Інформаційний бю-
летень Укрмету», з 1923 
року — «Декадний бюле-
тень».

1929 року у складі уря-
ду УСРР було організова-
но відповідні комітети. У 
цей час керівництво агро-
метспостереженнями та 
оперативне обслуговуван-
ня сільського господарства 
здійснювала служба уро-
жаю Гідрометеорологічно-
го комітету. 1932-го ство-
рено систему прогнозу-
вання урожайності.

Новостворене управлін-
ня гідрометеорологічної 
служби України 1940 ро-
ку здійснило реорганіза-
цію мережі метеостанцій, 
оптимізувало їх кількість, 
яка збереглася досі.

У 1970-х роках в Україні 
існувало в радгоспах і кол-
госпах близько 10 тисяч 
агрометеорологічних по-
стів, інформацію яких ви-
користовували у сільсько-
му господарстві.

У 1960—1990-ті ро-
ки відділ агрометеороло-
гії Українського гідромет-
центру (УкрГМЦ) очолю-
вали відомий агрометеоро-
лог Олександра Салепова 

та заслужений працівник 
сільського господарства 
Української РСР Мико-
ла Цупенко. На агрометео-
рологічній мережі працю-
вало і працює багато від-
даних справі фахівців, се-
ред яких передовсім вар-
то згадати Людмилу Га-
люк, Марію Кощавку, Ма-
рію Швайгер, Діну Фурсу.

Нині агрометеорологіч-
ні спостереження прово-
дять на 126 метеорологіч-
них станціях та агромете-
орологічних постах, роз-
ташованих на відстані 
близько 50 км одні від од-
них, що дає змогу досить 
повно висвітлювати агро-
метеорологічні умови те-
риторії, з достатньою точ-
ністю отримувати дані про 
поточні умови погоди та їх 
вплив на основні сільсько-
господарські культури, 
пріоритетні в конкретно-
му регіоні.

На основі агрометеоро-
логічних даних створено 
агрокліматичні довідники 
з осередненими показни-
ками за 1986—2005 роки (у 
всіх областях та АР Крим), 
Агрокліматичні довідники 
(середні обласні показни-
ки) по території України 
за періоди 1986—2005 та 
1986—2015, атлас «Агро-
кліматичні ресурси Укра-
їни», у який увійшли дані 
за 1961—2010 роки.

Відповідальні страте-
гічні рішення у сучасно-
му сільському господар-
стві неможливі без вико-
ристання багатопланової 
агрометеорологічної та аг-
рокліматичної інформації, 
що містить кількісну оцін-
ку стану посівів та прогно-
зів урожайності сільсько-
господарських культур на 
основі даних математич-
ного моделювання.

На сьогодні найпоши-
реніші динамічні моде-
лі оцінки та прогнозуван-
ня продуктивності сіль-
ськогосподарських куль-
тур. Одну з таких моде-
лей, адаптованих до умов 

України, використовують 
в УкрГМЦ. Модель дає 
змогу достатньо деталь-
но оцінити вплив неспри-
ятливих погодних умов на 
урожай (засуха, перезво-
ложення, суховій).

У всіх моделях прогнозів 
урожайності використо-
вують метеорологічну ін-
формацію. З огляду на те 
що мережа метеорологіч-
них станцій досить обме-
жена, для детальних оці-
нок майбутнього врожаю 
у світі дедалі більше ви-
користовують результати 
супутникового моніторин-
гу. Супутникові дані недо-
рогі, легкодоступні й да-
ють змогу завчасно оціню-
вати майбутній урожай. Із 
2010 року в УкрГМЦ вико-
ристовують європейську 
систему моніторингу стану 
та продуктивності посівів 
основних культур MARS-
STAT, основу якої станов-
лять наземні та супутни-
кові дані.

Оскільки Україна — 
один зі світових лідерів 
вирощування зернових 
та кормових культур, зо-
крема пшениці, кукуру-
дзи, ячменю, соняшни-
ку, бобових, фруктів, імо-
вірне зростання потре-
би в інформації про агро-
кліматичні ресурси для 
оцінки можливостей ви-
рощування різних куль-
тур. Відкриття ринку зем-
лі в Україні, що є однією з 
передумов для залучення 
інвестицій у сільське гос-
подарство, потребуватиме 
додаткової оцінки земель 
сільськогосподарсько-
го призначення, зокрема 
з урахуванням даних про 
агрокліматичні ресурси 
території.

Зростання ролі супут-
никового моніторингу для 
прогнозування майбут-
нього врожаю — необхідна 
умова підвищенню якос-
ті прогнозування та підви-
щення ефективності агро-
метеорологічного забезпе-
чення в державі.

Погода робить урожаї

ОГОЛОШЕННЯ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ 
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Степанько Сергій Леонідович, 10.04.1971 року на-

родження, останнє відоме місце проживання: Херсонська область, Ча-
плинський район, с. Червона Поляна, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 
КПК України повідомляється про те, що 02.08.2018 року Херсонським 
міським судом Херсонської області по кримінальному провадженню 
№22015230000000032 за обвинуваченням Степанько Сергія Леонідо-
вича за ст. 258-3 ч. 1 КК України постановлена ухвала про здійснення 
розгляду справи за відсутністю обвинуваченого (in absentia) у поряд-
ку спеціального судового провадження.

Також Степанько С.Л. повідомляється про те, що йому необхід-
но з’явитися 30.09.2021 року о 16:30 год. у каб. 703 до Херсонсько-
го міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського, 6/29, для участі у розгляді кримінального провадження  
№ 766/9438/17 за ч. 1 ст. 258-3 КК України у якості обвинуваченого.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсон-
ського міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua

Суддя Зубов О.С.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО  

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Ярошевський Володимир Іванович, 29.06.1966 ро-

ку народження, останнє відоме місце проживання: м . Херсон, вул. Па-
ровозна, 121, відповідно до абз. 5 ч. З ст. 323 КПК України повідомля-
ється про те, що 20.11.2018 року Херсонським міським судом Херсон-
ської області по кримінальному провадженню №22015230000000058 
за обвинуваченням Ярошевського Володимира Івановича за ст. 258-3 
ч. 1 КК України постановлена ухвала про здійснення розгляду спра-
ви за відсутністю обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціально-
го судового провадження.

Ярошевському В.І. повідомляється про початок судового розгляду 
по справі спочатку у зв’язку зі зміною складу суду.

Також Ярошевському В.І. повідомляється про те, що йому необхід-
но з’явитися 29.09.2021 року о 09:30 год. у каб. 703 до Херсонсько-
го міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського, 6/29, для участі у розгляді кримінального провадження 
№ 766/3519/18 за ч. 1 ст. 258-3 КК України у якості обвинуваченого.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсон-
ського міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua

Суддя Зубов О.С.

Розшукуються спадкоємці Рева Валентини Олексіївни,  
12.11.1937 р.н., яка померла 04.04.2021 р. (спадкова справа 

№171/2021). Звертатися за адресою: м. Харків, пр-т Гагаріна, 43,  
приватний нотаріус Гончаренко Н.Ю., тел.: 095-209-19-55.
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