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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 24 вересня 2021 року
USD 26.5272 EUR 31.0846 RUB 3.6458 / AU 46975.16 AG 601.63 PT 26264.58 PD 52762.34

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

Рада ухвалила закон  
про олігархів

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. Верховна Рада ухвалила закон «Про за-
побігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним 
впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в 
суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 народних де-
путатів, повідомляє Укрінформ.

Згідно з ухваленим законом, олігархом вважається фізична осо-
ба, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: бе-
ре участь у політичному житті; має значний вплив на засоби ма-
сової інформації; є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта 
господарювання, який після дня введення в дію цього закону є 
суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінант-
не) становище на ринку відповідно до Закону «Про захист еконо-
мічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або 
посилює таке становище; підтверджена вартість активів особи та 
суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 
мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних 
осіб на 1 січня відповідного року.

На осіб, яких визнано олігархами, накладаються певні обмеження.

ЦИФРА ДНЯ

27 000 грн 
платить держава за лікування пацієнта 

з COVID-19 у стаціонарі. За роботу однієї 
медичної команди, яка надає їм допомогу, 
медзаклад отримує 554 тис. грн на місяць

«ООН має підтримувати 
тих, хто хоче змінити 
світ на краще»

ВИСОКА ТРИБУНА. Президент України Володимир Зеленський 
закликав лідерів держав докласти всіх зусиль, щоб посилити 
взаємодію
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Територія очікування мирних змін 
НАМ СВОЄ РОБИТИ! Попри непросту ситуацію і періодичне погрозливе бряжчання російської 
зброї, уряд планує відбудову і подальший розвиток Донбасу

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр»

Прифронтовий Донбас зали-
шається не тільки найбільш 

потерпілим від гібридної війни Ро-
сії проти України. Тривалий час 
його небезпідставно вважають те-

риторією очікування. Адже вчо-
ра, позавчора, точніше, понад сім 
років тому, розпочалася збройна 
агресія РФ і руйнування місцевих 
потужних промислових підпри-
ємств та об’єктів соціальної інф-
раструктури.  А що буде завтра? 
Головний геополітик Кремля, не-

мов кліщ, вчепився в уже загар-
бані та окуповані ОРДЛО і ятрить 
цю поки що незагойну рану на ті-
лі нашої держави. На жаль, зали-
шається вірогідність того, що ро-
сійські «іхтамнєт» спробують роз-
ширити свій плацдарм за рахунок 
Донецької й Луганської та інших 

сусідніх областей Східної Украї-
ни. Тобто ці землі досі залишають-
ся у зоні ризику повномасштабної 
війни, якою не один рік лякають з 
Москви. І це теж один з елементів 
гібридної війни, мета якої — за-
слін подальшому розвитку зокре-
ма Донбасу під конт ролем укра-

їнського уряду.  Та навіть попри 
цю складну ситуацію, українські 
Донеччина і Луганщина відбу-
довуються і розвиваються, а це в  
недругів по той бік лінії розмеж-
ування викликає не тіль-
ки заздрощі, а й безсилу 
лють. 4
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РЕПОРТАЖ

Що передбачає 
«жовтий» рівень 
небезпеки та які 
карантинні  
обмеження діють

ІНФОГРАФІКА

«Урядовий кур’єр» зібрав  
історії успіху закарпатців,  
які в сучасних реаліях збудували 
бізнес у тваринницькій  
галузі  22 

ДОКУМЕНТИ

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

Голова правління НАК «Нафтогаз України» про 
ухвалення Палатою представників Конгресу США 
обов’язкових санкцій проти причетних до газопроводу

ЮРІЙ ВІТРЕНКО: «Дякую всім, 
хто бореться проти 

«Північного потоку-2», 
використання газу 

режимом Путіна як 
зброї проти України  

і Європи».

ЦИТАТА ДНЯ



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua22 

ДОКУМЕНТИ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 15 вересня 2021 р. № 980 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов  
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Міністерству внутрішніх справ:
здійснити організаційно-методичне забезпечення впровадження дистанційної під-

готовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів акре-
дитованими закладами, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення ква-
ліфікації водіїв транспортних засобів, із застосуванням засобів єдиної інформаційної 
системи Міністерства внутрішніх справ та технологій дистанційного навчання;

забезпечити протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою 
розроблення та впровадження з урахуванням вимог законодавства у сфері захис-
ту інформації технічних засобів та програмних комплексів для створення можливості 
доступу акредитованих закладів до єдиної інформаційної системи Міністерства вну-
трішніх справ з метою здійснення дистанційної підготовки, перепідготовки і підви-
щення кваліфікації водіїв транспортних засобів, а також інтерфейсів прикладного 
програмування для здійснення електронної взаємодії акредитованих закладів та єди-
ної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 15 вересня 2021 р. № 980

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керу-
вання транспортними засобами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 травня 1993 р. № 340 (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 211; Офіційний вісник України, 
2009 р., № 39, ст. 1311; 2013 р., № 68, ст. 2491; 2015 р., № 90, ст. 3041; 2019 р., № 32, ст. 
1152; № 94, ст. 3110; 2021 р., № 17, ст. 674, № 46, ст. 2876):

1) у пункті 51:
абзац другий після слів і цифр «(посвідчення водія видавалося після 1 січня 2013 р.),» 

доповнити словами «Єдиному державному демографічному реєстрі,»;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
«У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі МВС відцифрованого образу об-

личчя водія для обміну посвідчення водія та отримання його після втрати чи викраден-
ня шляхом застосування засобів електронного кабінету водія або через Портал Дія, у то-
му числі з використанням мобільного додатка, такий образ обличчя водія надається за 
згодою особи на обробку її персональних даних у частині передачі відцифрованого обра-
зу обличчя водія з Єдиного державного демографічного реєстру (у разі коли інформація 
про неї внесена до Реєстру) до Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної сис-
теми МВС. Така передача здійснюється ДМС програмними засобами Єдиного державно-
го демографічного реєстру за умови отримання запиту від Єдиного державного реєстру 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 15 вересня 2021 р. № 976 
Київ

Про внесення змін до Державної програми  
забезпечення молоді житлом на 2013—2023  роки

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013—2023 роки, затвердженої постановою Кабінету Міні-

стрів України від 24 жовтня 2012 р. № 967 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 81, ст. 3261; 2021 р., № 4, ст. 215), зміни, що до-
даються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 15 вересня 2021 р. № 976

ЗМІНИ, 
що вносяться до Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013—2023 роки

1. Розділ «Завдання і заходи» після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту: 
«виконання регіональними управліннями / Іпотечним центром в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінан-

сової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» рішень судів, які набрали законної сили, що-
до об’єктів житлового будівництва, замовником будівництва яких є або виступали Державна спеціалізована фінансова устано-

ва «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та/або регіональні управління/ Іпотечний центр в м. Киє-
ві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому бу-
дівництву;».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.
2. В абзаці другому розділу «Обсяги та джерела фінансування» цифри «3364,138» і «1917,295» замінити відповідно цифра-

ми «3365,379» і «1918,536».
3.  У додатках до Програми:
1) пункт шостий додатка 1 викласти в такій редакції:
«6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела 
фінансу- 

вання

Обсяг фі-
нансування, 

млн.  
гривень

У тому числі за роками

2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020** 2021** 2022** 2023**

Державний  
бюджет

761,497 149,609 78,074 93,491 77,377 75,848 63,044 54,118 51,4 43,291 39,235 36,01

Місцевий  
бюджет

2603,882 33,532 36,624 64,694 94,337 115,693 145,678 155,924 157,4 600 600 600

Інші  
джерела
Усього 3365,379 183,141 114,698 158,185 171,714 191,541 208,722 210,042 208,8 643,291 639,235 636,01

__________
* Фактичні видатки станом на кінець року.
** Виходячи з можливостей державного бюджету та з урахуванням напрямів бюджетної політики.»; 

2) додаток 2 доповнити такою позицією:

Найменування  
завдання

Найменування 
показника

Значення показника

Найменування  
заходу

Відповідальні  
за виконання

Джерела фінансуван-
ня (державний, місце-

вий бюджет)

Прогнозний обсяг 
фінансових ресур-
сів для виконан-
ня завдань, млн. 

гривень

У тому числі за роками

усьо-
го

за роками

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20232013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

«Виконання регіо-
нальними управлін-
нями/ Іпотечним цен-
тром в м. Києві та Ки-
ївській області Дер-
жавної спеціалізова-
ної фінансової устано-
ви «Державний фонд 
сприяння молодіжно-
му житловому будів-
ництву» рішень судів, 
які набрали законної 
сили, щодо об’єктів 
житлового будівни-
цтва, замовником бу-
дівництва яких є або 
виступали Державна 
спеціалізована фінан-
сова установа «Дер-
жавний фонд сприян-
ня молодіжному жит-
ловому будівництву» 
та/або регіональні 
управління/ Іпотечний 
центр в м. Києві та Ки-
ївській області Дер-
жавної спеціалізова-
ної фінансової устано-
ви «Державний фонд 
сприяння молодіжно-
му житловому будів-
ництву»

кількість  
рішень суду

1 1 виконання регіо-
нальними управ-
ліннями/ Іпотечним 
центром в м. Києві 
та Київській облас-
ті Державної спеці-
алізованої фінансо-
вої установи «Дер-
жавний фонд спри-
яння молодіжному 
житловому будів-
ництву» рішень су-
дів, які набрали за-
конної сили, щодо 
об’єктів житлового 
будівництва, замов-
ником будівництва 
яких є або виступа-
ли Державна спеці-
алізована фінансо-
ва установа «Дер-
жавний фонд спри-
яння молодіжному 
житловому будів-
ництву» та/або ре-
гіональні управлін-
ня/ Іпотечний центр 
в м. Києві та Київ-
ській області Дер-
жавної спеціалі-
зованої фінансо-
вої установи «Дер-
жавний фонд спри-
яння молодіжному 
житловому будів-
ництву»

Мінрегіон;
Мінфін;
Державна спеціалі-
зована фінансова 
установа «Держав-
ний фонд сприян-
ня молодіжному 
житловому будів-
ництву»

державний бюджет,  
у тому числі

спеціальний фонд 
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ОГОЛОШЕННЯ

Приватний нотаріус Фастівського районного нотаріального округу Ки-

ївської області, Єресько Т.Г., повідомляє, що відкрита спадкова справа до 

майна померлого 16 квітня 2021 року, КАЛГАНОВА АНАТОЛІЯ АНАТОЛІ-

ЙОВИЧА. Спадкоємців (згідно з чинним законодавством) прошу звернути-

ся до нотаріуса за адресою: Київська обл., Фастівський р-н (колишня на-

зва Києво-Святошинський р-н), м. Боярка, вул. Хмельницького, буд. 67  

з літерою «А», прим. 2

Повідомлення

Адмінколегія Північного міжобласного ТВ АМКУ прийняла рішення  

від 08.06.2021 №60/43-р/к у справі №113/60/129-рп/к.20 про вчинення 

ФОП Лащем Б.М. (3329612336) порушення, яке передбачене п.13 ст.50 ЗУ 

«Про захист економічної конкуренції». Рішенням накладено штраф на ФОП  

Лаща Б.М.— 34 тис.грн.

Антимонопольним комітетом України  

відповідно до частини сьомої статті 16 Закону України  

«Про державну допомогу суб’єктам господарювання» складено 

Річний звіт про надання державної допомоги суб’єктам  

господарювання в Україні за 2020 рік  

(https://amcu.gov.ua/pro-nas/zvitnist/richni-zviti-pro-nadannya-derzhavnoyi-dopomogi/2020).

єдиної інформаційної системи МВС, що містить згоду особи, надану ДМС, щодо передачі 
її відцифрованого образу обличчя, та інформацію, яка дає змогу ідентифікувати особу, в 
установленому МВС порядку електронної інформаційної взаємодії.

У разі обміну посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, особа може зверну-
тися до державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, центрів на-
дання адміністративних послуг (далі — уповноважені суб’єкти), територіального сервіс-
ного центру МВС шляхом подання відповідної заяви і доданих до неї документів у поряд-
ку, встановленому цим Положенням.

Отримання особою посвідчення водія на підставі заяви і доданих до неї документів, 
які були подані до територіального сервісного центру МВС або уповноваженого суб’єкта, 
здійснюється з урахуванням пункту 23 цього Положення.

Порядок взаємодії територіальних сервісних центрів МВС та уповноважених суб’єктів 
визначається МВС.»;

2) перше речення абзацу третього пункту 23 після слів «територіального сервісного 
центру МВС» доповнити словами «або уповноваженого суб’єкта»;

3) в абзаці другому пункту 28 слова «здачі посвідчення водія, що обмінюється, та» 
виключити;

4) у пункті 291:
абзац десятий після слів «у медичній довідці» доповнити словами «, або додає її елек-

тронну копію (фотокопію) (у разі отримання посвідчення водія через засоби національ-
ного оператора поштового зв’язку або кур’єра)»;

в абзаці тринадцятому слова «отримання посвідчення водія замість втраченого або 
викраденого до Єдиного державного реєстру МВС вноситься інформація про те, що ви-
крадене або втрачене посвідчення водія вважається недійсним» замінити словами «об-
мін/отримання посвідчення водія до Єдиного державного реєстру МВС вноситься інфор-
мація про те, що обміняне/втрачене/викрадене посвідчення водія вважається недійсним, 
у разі прийняття рішення про видачу (обмін) посвідчення водія»;

абзац п’ятнадцятий після слів «Єдиному державному реєстрі МВС,» доповнити слова-
ми «Єдиному державному демографічному реєстрі»;

доповнити пункт після абзацу вісімнадцятого новим абзацом такого змісту:
«під час отримання посвідчення водія відсутній оригінал медичної довідки встановле-

ного зразка, електронна копія (фотокопія) якої була додана до заяви (крім випадків отри-
мання посвідчення водія через засоби національного оператора поштового зв’язку або 
кур’єра). У такому разі кошти, сплачені за обмін або видачу посвідчення водія замість 
втраченого чи викраденого, не повертаються;».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий — двадцять дев’ятий вважати відповідно абза-
цами двадцятим — тридцятим;

доповнити пункт після абзацу двадцять четвертого новим абзацом такого змісту:
«не прикріплено копію (фотокопію) медичної довідки, придатної для візуалізації та 

сприйняття людиною її змісту (в разі отримання посвідчення водія через засоби націо-
нального оператора поштового зв’язку або кур’єра);».

У зв’язку з цим абзаци двадцять п’ятий — тридцятий вважати відповідно абзацами 
двадцять шостим — тридцять першим;

абзац тридцять перший викласти в такій редакції:
«Посвідчення водія, замовлене через електронний кабінет водія або через Портал Дія, 

у тому числі з використанням мобільного додатка, через адміністратора єдиної інформа-
ційної системи МВС, за бажанням особи та за додаткову плату також може бути отрима-
но кур’єром або з використанням засобів національного оператора поштового зв’язку в 
порядку, встановленому МВС та Мініфраструктури.».

2. У переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутріш-
ніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх 
надання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р.  

№ 795 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 42, ст. 1671; 2011 р., № 84, ст. 3068; 2015 р.,  
№ 90, ст. 3044):

1) пункт 14 викласти в такій редакції:
«14. Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх 
категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, 
зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та 
номерних знаків для разових поїздок

200»;

2) пункт 39 викласти в такій редакції:
«39. Відповідальне зберігання номерних  
знаків перереєстрованих або знятих з обліку транспортних засобів 
для подальшого закріплення за іншими транспортними  
засобами цього ж власника

9 
(за одну добу)».

3. Пункт 7 Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв тран-
спортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня  
2009 р. № 487 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 37, ст. 1258), викласти в такій редакції:

«7. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв може проводитися за 
дистанційною, денною або вечірньою (змінною) формою, з відривом і без відриву від 
виробництва.

Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів 
акредитованими закладами за дистанційною формою здобуття освіти (далі — дистан-
ційне навчання) здійснюються з додержанням положень, визначених статтею 15 Закону 
України «Про дорожній рух», та засобами єдиної інформаційної системи МВС з викорис-
танням технологій дистанційного навчання, у тому числі із залученням додаткових техно-
логій для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Під час реєстрації списку групи або особи, яка проходить в індивідуальному порядку 
підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, шля-
хом внесення до Єдиного державного реєстру МВС в електронній формі відомостей про 
осіб, які проходитимуть підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв тран-
спортних засобів, заклад інформує в електронній формі відповідний територіальний сер-
вісний центр МВС про намір здійснювати дистанційне навчання осіб з теоретичної підго-
товки засобами єдиної інформаційної системи МВС з використанням технологій дистан-
ційного навчання.

Дистанційне навчання осіб з теоретичної підготовки проводиться з додержанням ви-
мог цього Порядку.

Дистанційне навчання осіб здійснюється відповідно до погоджених у встановленому 
порядку робочих програм і планів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфіка-
ції водіїв транспортних засобів шляхом проведення онлайн-лекцій (онлайн-тестування) 
для груп слухачів не більше десяти осіб та осіб, які навчаються в індивідуальному поряд-
ку. До результатів дистанційної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації за-
раховується онлайн-присутність осіб на онлайн-лекціях (онлайн-тестуваннях) у поряд-
ку, визначеному МВС.

У разі тимчасового припинення дії сертифіката про державну акредитацію закла-
ду згідно з рішенням акредитаційної комісії відповідно до пункту 15 Порядку держав-
ної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення квалі-
фікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 490 (Офіційний вісник України,  
2009 р., № 37, ст. 1261), підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв 
транспортних засобів з використанням технологій дистанційного навчання у закладі, 
що проводить підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспорт-
них засобів, тимчасово припиняється до прийняття відповідного рішення акредитацій-
ною комісією згідно із законодавством.».



24 вересня 2021 року, п’ятниця, № 185 www.ukurier.gov.ua 23

ОГОЛОШЕННЯ

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

Повідомлення про судове засідання в кримінальному провадженні 
Дата документа 20.09.2021 Кримінальне провадження: 11-сс/991/554/21 
Вихідний номер: 991/5748/21/6787/2021 Справа № 991/5748/21 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 
(найменування суду)

________________________________________________
повідомляє Вас як: підозрюваний 
________________________________________________
у справі: за апеляційною скаргою адвоката Федоренка І. Л. в ін-
тересах підозрюваного Януковича В.Ф. на ухвалу слідчого судді 
Вищого антикорупційного суду від 31.08.2021 про відмову у від-
критті провадження за скаргою адвоката Фозекош А. А. в інтере-
сах підозрюваного Януковича Віктора Федоровича на поста-
нову детектива Національного антикорупційного бюро Украї-
ни Швидкого Я. Ю. від 30.07.2021 про відмову у задоволенні 
клопотання захисника № 2147 від 27.07.2021 у кримінальному 
провадженні №42015000000002833.
________________________________________________
________________________________________________
Про те, що 05.10.2021 р. об 11:00 
За адресою м. Київ, пров. Хрестовий, 4, 
Зала судового засідання 2 
Відбудеться: судове засідання 
________________________________________________
Cуддя: А. С. Никифоров 
________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Кому: Янукович Віктор Федорович 
________________________________________________
Місцезнаходження/ місце проживання:
вул. Оболонська набережна,15, корп.5, кв.13,  м. Київ,  04210 
________________________________________________
Додатково просимо надати такі документи:
паспорт.  
 
 
 
 
 

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 з’явлення до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
У разі неявки у судове засідання без поважних причин або не повідомлення про причини неприбуття, справа може бути роз-
глянута у Вашу відсутність.

Повідомлення про судове засідання в кримінальному провадженні 
Дата документа 20.09.2021 Кримінальне провадження: 11-сс/991/555/21 
Вихідний номер: 991/5745/21/6783/2021 Справа № 991/5745/21 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 
(найменування суду)

________________________________________________
повідомляє Вас як: підозрюваний 
________________________________________________
у справі: за апеляційною скаргою адвоката Федоренка І. Л. в ін-
тересах підозрюваного Януковича О. В. на ухвалу слідчого суд-
ді Вищого антикорупційного суду від 31.08.2021 про відмову у 
відкритті провадження за скаргою адвоката Просянюк О. В. в ін-
тересах підозрюваного Януковича Олександра Вікторовича 
на постанову детектива Національного антикорупційного бю-
ро України Швидкого Я. Ю. від 30.07.2021 про відмову у задо-
воленні клопотання захисника № 2148 від 27.07.2021 у кримі-
нальному провадженні № 42015000000002833.
________________________________________________
________________________________________________
Про те, що 05.10.2021 р. о 10:00 
За адресою м. Київ, пров. Хрестовий, 4, 
Зала судового засідання 2 
Відбудеться: судове засідання 
________________________________________________
Cуддя: А. С. Никифоров 
________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Кому: Янукович Олександр Вікторович 
________________________________________________
Місцезнаходження/ місце проживання:
вул. Райніса, б. 65-Д,  м. Донецьк,  83050 
________________________________________________
Додатково просимо надати такі документи:
паспорт.  
 
 
 
 
 

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 з’явлення до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
У разі неявки у судове засідання без поважних причин або не повідомлення про причини неприбуття, справа може бути роз-
глянута у Вашу відсутність.

Інформація про прийняття рішення про приватизацію об’єктів комунальної власності,  
а саме: будівлі колишньої лінійної амбулаторії та підсобної будівлі, що знаходяться  

за адресою: вул. Соборності, 9, м. Миронівка, Обухівський р-н, Київська обл. 
На ХІ сесії Фастівської міської ради VІІІ скликання, яка відбулась 16.09.2021 року, прийнято рішення 

№38-ХІ-VІІІ «Про приватизацію об’єктів комунальної власності, а саме: будівлі колишньої лінійної амбула-
торії та підсобної будівлі, що знаходяться за адресою: вул. Соборності, 9, м. Миронівка, Обухівський р-н, 
Київська обл.».

- Будівля колишньої лінійної амбулаторії, являє собою окремо розташовану одноповерхову нежитлову 
будівлю площею 224,6 кв. м, рік побудови 1972. Фундамент — стрічковий бетон; стіни, перегородки — це-
гляні, поштукатурені (масове відшарування штукатурного шару); перекриття — дерев’яне (руйнування де-
ревини); дах, покрівля — шифер, скатна; прорізи (вікна, двері) — вікна дерев’яні, двері дерев’яні (руйну-
вання деревини, відсутність частини); підлога — дерев’яні по лагах, плитка по бетону (масове руйнуван-
ня деревини);

- Підсобна будівля, являє собою окремо розташовану одноповерхову нежитлову будівлю площею 68,6 
кв.м, рік побудови 1938. Фундамент — шлакобетон; стіни, перегородки — цегляні (масове відшарування 
штукатурного шару); дах, покрівля — шифер, скатна; прорізи (вікна, двері) — ворота, двері дерев’яні (руй-
нування деревини, відсутність частини).

Будівлі не використовуються за цільовим призначенням. Право власності зареєстровано 24.01.2020 ро-
ку. Реєстраційний номер нерухомого майна 227944432229.

Детальна інформація про об’єкти в обсязі, передбаченому частиною третьою статті 21 Закону Украї-
ни «Про приватизацію державного і комунального майна» (Інформаційне повідомлення про приватизацію 
об’єктів), буде оприлюднена в порядку та строки, передбачені частиною четвертою статті 15 цього Закону.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про початок здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 20.09.2021 надано дозвіл 
на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного Волобуєва Сергія Вікторо-
вича, 27.12.1971 року народження, зареєстрованого за адресою: Донецька область, Ясинуватський район,  
с. Піски, вул. Тарасенка, буд. 16, кв. 3, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 та ч. 2 ст. 110 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного

Волобуєв Сергій Вікторович, 27.12.1971 року народження, громадянин України, який зареєстрований 
за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Піски, вул. Тарасенка, буд.16, кв. 3, у відповіднос-
ті до ст. ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися в період часу з 09 год.00 хв. до 17 
год. 00 хв. 28.09.2021, 29.09.2021 до кабінету № 6 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Марі-
уполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого слідчого відділу Бутенка 
Тараса Андрійовича (номер телефону +380665183212), за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 
Морських Десантників, буд. 20, для  повідомлення Вам про завершення досудового розслідування, від-
криття та ознайомлення із матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України, вручення 
Вам обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 291 КПК України, 
у кримінальному провадженні №42020050000000179, внесеному до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 30.09.2020, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 та ч. 2 ст. 110 КК України.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК України, на-
стає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК України.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт із реєстром матеріалів до-
судового розслідування у кримінальному провадженні за № 52020000000000455 від 20 липня 2020 року, в 
якому Немерюк Андрій Іванович обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28-ч. 2 ст. 366 КК України, та Модлінський Микола Володимирович обвинувачується у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28-ч. 2 ст. 366 КК України. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 27 липня 2021 призначено підготовче судове засідання у кри-
мінальному провадженні № 52020000000000455 від 20 липня 2020 року. У зв’язку з чим викликається Не-
мерюк Андрій Іванович, 06 серпня 1973 року народження, який народився в Кавказькому районі Краснодар-
ського краю Російської Федерації, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: м. Хмель-
ницький, вул. Водопровідна, 44, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28-ч. 2 ст. 366 КК України, в судове засідання, яке відбудеться 28 вересня 2021 року 
о 15:30 год. у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий 
суддя: Задорожна Л. І., судді: Шкодін Я. В., Федоров О. В.

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

До уваги 
товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтогаз Трейдінг»  

(ідентифікаційний код юридичної особи 43693576)
Антимонопольним комітетом України прийнято рішення №468-р від 12.08.2021 про порушення това-

риством з обмеженою відповідальністю «Нафтогаз Трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи 
43693576) законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбаченого:

- статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» у вигляді використання при здій-
сненні господарської діяльності схожих позначень без дозволу (згоди) товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Газопостачальна Компанія «Нафтогаз Трейдинг», що може призвести до змішування з його ді-
яльністю та накладенння штрафу у розмірі 169 999 гривень;

- статтею 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення інфор-
мації щодо власної діяльності, яка вводить в оману та накладення штрафу у розмірі 169 999 гривень.

Текст вказаного рішення Комітету розміщено на офіційному веб-сайті Комітету (http://www.amcu.gov.ua) 
в розділі «Законодавство — Рішення АМКУ».

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

Четверта Харківська міська державна нотаріальна контора повідомляє 

про те, що після смерті Джурмеза Олега Боривоєвича, 1958 року 

народження, який помер 14 квітня 2015 року, відкрилася спадщина.

Спадкоємцям, які бажають оформляти спадщину, прохання з’явитися 

до відокремленого підрозділу 4-ї ХДМНК за адресою: 

м. Харків, вул. Василя Мельникова, 2.

Богодухівська державна нотаріальна контора Харківської області 

просить Фарбітного Анатолія Івановича, 06 січня 1952 року 

народження, протягом місяця з дня опублікування цього оголошення 

прибути до Богодухівської державної нотаріальної контори Харківської 

області за адресою: місто Богодухів Харківської області, 

вулиця Чернієнка, 7, для встановлення кола спадкоємців по спадковій 

справі, що перебуває в провадженні нотаріальної контори.

Сьома київська державна 

нотаріальна контора 

(м. Київ, вул. Ахматової Анни, 

7/15) запрошує спадкоємців 

померлого 27 березня 2021 року 

Авраменко Леоніда 

Спиридоновича, 1940 р. н.

ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» 
повідомляє абонентів 

про введення в дію з 01.10.2021 
року нової редакції Умов 

та порядку надання телекомуні-
каційних послуг абонентам 

ПрАТ «Фарлеп-Інвест», які роз-
міщені на веб-сайті Товариства 

https://vega.ua/ukr/document. 

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Авдєєва Максима Петровича, що обвинувачується 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться 27.09.2021 
о 12:30 год. в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття об-
винуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку-
рора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого 
— статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільно-
го відповідача та їх представників — статтею 326 КПК Укра-
їни, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 
327 КПК України.

Суддя Жежера О. В.

ОГОЛОШЕННЯ

НКРЕКП інформує про відкриття провадження у справі 

№ 640/16872/20 за позовною заявою Рудника Ігоря Андрі-

йовича до НКРЕКП, про визнання протиправною та скасу-

вання постанови НКРЕКП від 24.12.2019 № 3015 «Про вста-

новлення тарифу на послуги розподілу природного газу для  

АТ «ВОЛИНЬГАЗ», засідання у якій призначено на 01.11.2021 

об 11:00 в приміщенні Окружного адміністративного суду  

м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 

81А, зал судових засідань № 120.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАП УКРАЇНА»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАП УКРАЇНА» (ТОВ «ГАП УКРАЇНА»), 
ідентифікаційний код юридичної особи: 37506358; місцезнаходження: Україна, 01601, місто 
Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44; на виконання ч. 3 ст. 19 Закону України «Про то-
вариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» повідомляє про прийняття рішен-
ня про зменшення свого статутного капіталу відповідно до рішення Загальних зборів учасни-
ків ТОВ «ГАП УКРАЇНА» №1/2021 від 15.09.2021 року. Розмір статутного капіталу наразі ста-
новить 58 937 241,50 грн. (п’ятдесят вісім мільйонів дев’ятсот тридцять сім тисяч двісті сорок 
одна гривня п’ятдесят копійок).

Кредитори можуть звернутися до ТОВ «ГАП УКРАЇНА» зі своїми письмовими вимогами відпо-
відно до чинного законодавства України за адресою електронної пошти: finance@fibaretail.com.ua; 
та за адресою для листування: 01024, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44.
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«Візок казок» поїхав у глибинку
МИСТЕЦТВО. Рівненські лялькарі виграли грант Українського 
культурного фонду в рік 30-річчя Незалежності

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Рівненський академічний 
обласний театр ляльок 

розпочав 46-й сезон завчас-
но й доволі оригінально. З на-
годи 30-річчя Незалежності 
України його актори зіграли 
виставу для… дорослих «Ду-
ми мої, думи…» за творами 
Тараса Шевченка на відкри-
тій сцені улюбленого для рів-
нян парку відпочинку «Лебе-
динка». Філігранна гра світла 
й тіні в поєднанні з пісочною 
анімацією вражала в сутін-
ках: зрештою, що може бути 
казковішим, як не слово Коб-
заря просто неба? «Це дорос-
лий театр?» — раз по раз пе-
репитували містяни. 

Лялькарі цього року, схо-
же, вирішили випередити 
пандемію. Тому, по-перше, 
розпочали значно раніше; по-
друге, зробили акцент на ро-
боті на відкритих майданчи-
ках просто неба — тобто піш-
ли до глядача, щойно трапи-
лося післякарантинне вікно. 

Для дітвори 
вистави безплатні

На втілення цікавого про-
єкту, що здобув підтрим-
ку Українського культурно-
го фонду «30 вистав для гли-
бинки — 30-річчю Незалеж-
ності держави», театр виграв 
грант 730 тисяч гривень. 

«Ми коротко називаємо 
наше дітище «візок казок». 
Задум полягає в тому, щоб 

об’їхати з виставами україн-
ське Полісся — не лише Рів-
ненщину, а й сусідні Жито-
мирську та Волинську об-
ласті. Ще не знаючи, чи здо-
будемо грант, із нового ро-
ку почали майструвати ві-
зок: придбали критий стаці-
онарний причіп до автомо-
біля розміром три на чоти-
ри метри і обладнали його як 
мінісцену. Коли ж отримали 
радісну звістку, часу не гая-
ли, і 14 вересня наш візок ви-
рушив до дітей у глибинці. 

Із виставою «Пан Коцький» 
символічно розпочали тур із 
Кузьмівки Сарненського ра-
йону. Саме тут Олександр 
Купрін писав свою улюбле-
ну «Олесю». Згодом побували 
у віддалених селах Степань, 
Більська Воля, Заболоття, 
Воронки, Володимирці та Ро-
китному. Нині ж наші актори 
працюють у територіальних 
громадах Олевська та Єміль-
чина на Житомирщині.

Сформували два актор-
ських склади, які чергують-
ся, бо наш візок виїжджає із 
театру о шостій ранку в по-
неділок, а повертається в 
п’ятницю пізно ввечері. По-
передньо узгоджуємо лока-
ції та час вистави з голова-
ми громад, вони допомага-
ють з аудиторією. А дітей, 
для яких наші вистави без-
платні, довго запрошувати 
не треба», — ділиться дирек-
тор — художній керівник те-
атру Володимир Данилюк.

А провідний майстер сце-
ни Олена Ткачук, яка разом 

з колегами щойно поверну-
лася із Житомирщини, не 
стримує позитивних емоцій: 
«Бачили б ви, з якою ціка-
вістю сприймає все дітвора! 
Як сільські діти прагнуть до 
мистецтва! Міські хлопчики 
й дівчата, зрозуміло, часті-
ше відвідують театр, а сіль-
ські обділені, та ще й у пан-
демію. Тож ставлять нам ти-
сячі запитань, і ми на кожне 
намагаємося відповісти. 

Наша мета — запалити в 
юних душах іскорку любові 
до прекрасного, яка не згас-
не, а яскравіше горітиме з 
роками. До речі, навіть дощ 
нікого не злякав — є спеці-
альні намети, в яких дітвора 
й дивиться вистави, і так на-
віть цікавіше».

 А ще діти — то найспра-
ведливіші глядачі, яким у 
час електронних пристро-
їв не вистачає живого спіл-
кування. До слова, разом 
створюють феєричні кос-
тюмовані дійства з козака-
ми,  укладають карту Украї-
ни із загадками й історични-
ми вікторинами, проводять 
майстер-класи з народжен-
ня ляльки-рукавички. Хоч 
що хочеш вміють ці непоси-
дючі актори! Вони залюбки 
влаштовують фото- та авто-
граф-сесії з дітворою.  

Водночас їхні колеги-
лялькарі активно працю-
ють у Рівному. Не лише в 
самому театрі, а й у школах 
та дитсадках, бо вже поспі-
шають випередити панде-
мію.

Зірковий заплив у 
поліському човні

Натхнення додає перемога 
в 14-му Національному фес-
тивалі півдня України «Мо-
локо», яку здобули влітку з 
автентичною поліською ви-
ставою «Пливе човен, ка-
зок повен». Її режисером ви-
ступила талановита актриса 
Олена Ткачук, і заплив у по-

ліському човні таки став зір-
ковим. Засновник фестива-
лю Михайло Журавель, пе-
реглянувши виставу, вперше 
запросив до участі в цій пре-
стижній імпрезі саме лялько-
вий театр — рівненський. До 
речі, наших поліських казок у 
виконанні трьох бабусь зі спе-
цифічною вимовою наслуха-
лися в Миколаєві та Херсо-
ні, бо це вистава для сімейно-
го перегляду. А головне фес-
тивальне дійство традиційно 
відбулося в Одесі.

Наполегливі професій-
но вперті рівненські ляль-
карі не зупиняються: що-
йно презентували просто не-
ба ліричний трагіфарс «Шо-
лом, солдат…» — історію про 
те, як знайти дорогу до сво-
го серця та воскресити збо-
лену душу. Знову ж таки для 
дорослих. Цим акторам, зда-
ється, вже  затісно в дитячих 
виставах. Тож начувайтеся, 
колеги з обласного академіч-
ного! А втім… Театр ляльок 
— далеко не завжди «Коло-
бок» чи «Коза-дереза», чи не 
так? Браво, лялькарі! 

ОГОЛОШЕННЯ

У Володимирці вистава відбулася на стадіоні «Янтар»

Повідомлення

Адміністративна колегія Північного міжобласного територіально-

го відділення Антимонопольного комітету України прийняла рішення 

від 12.08.2020 №60/47-р/к у справі №56-3.5/4/2020 про вчинення ПП 

«Торгсервіс Полісся» (35865312) порушення, яке передбачене пунк-

том 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкурен-

ції», у вигляді неподання інформації Житомирському обласному те-

риторіальному відділенню Антимонопольного комітету України на ви-

могу голови відділення від 17.12.2019 № 56-02/2118 у встановлений 

головою територіального відділення строк.

Рішенням накладено штраф на ПП «Торгсервіс Полісся» у розмірі 

3400,00 (три тисячі чотириста) гривень.

З детальним текстом рішення від 12.08.2020 № 60/47-р/к можна 

ознайомитись на сайті Антимонопольного комітету України за поси-

ланням https://northmtv.amcu.gov.ua/archive/2020?раge=5

До уваги:
Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ КЛІМАТ 

ПЛЮС» (04073, м. Київ, вул. Сирецька, 5, ідентифікаційний код юри-
дичної особи 38538354)

 Розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України — 
державного уповноваженого О. Піщанської від 15 липня 2021 року  
№ 01/175-р розпочато розгляд справи № 126-26.13/90-21 за ознаками 
вчинення Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ 
КЛІМАТ ПЛЮС» порушень, передбачених пунктом 13 статті 50 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді неподання ін-
формації Антимонопольному комітету України на вимоги державного 
уповноваженого Антимонопольного комітету України від 19.03.2021 
№ 126-29/01-4348 та від 13.05.2021 № 126-29/01-7283 у встановлені 
ним строки. Розпорядження розміщено на офіційному веб-сайті Ан-
тимонопольного комітету України (http://www.amcu.gov.ua) в розділі 
«інформація про розпорядження державного уповноваженого».

Втрачені свідоцтва: свідоцтво про право власності на судно за  
№ СЕ № 03274» та свідоцтво про право плавання під держав-
ним прапором України (судновий патент) на катер «Фидониси» за  
№ РА03316», вважати недійсними.
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