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Міністр енергетики під час зустрічі з посадовцями 
Єврокомісії про необхідність збереження транзиту газу 
нашою територією

Середня зарплата 
зростає у всіх регіонах

ЕКОНОМІКА. У серпні 2021 року середня номінальна заробіт-
на плата в Україні становила майже 14 тисяч гривень, що у 2,3 ра-
за вище за мінімальну зарплату. За рік порівняно з торішнім серп-
нем вона зросла на 22,3%, реальна заробітна плата — на 10,9%.

За даними Держстату, позитивна тенденція зі зростання заро-
бітної плати порівняно із серпнем 2020 року спостерігається в усіх 
видах економічної діяльності. Найбільшими темпами — у галузях 
тимчасового розміщування й організації харчування (на 57,3%); 
мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (30,3%); охорони здоров’я 
та надання соціальної допомоги (28,4%); сільського, лісового та 
рибного господарств (28,5%).

Найвищий рівень оплати працівників галузі інформації та телеко-
мунікацій — 24,8 тисячі гривень, фінансової та страхової діяльності 
— 23,5 тисячі, державного управління і оборони, обов’язкового со-
ціального страхування — 21,2 тисячі гривень.

Найбільше заробляють у Києві (20,4 тисячі гривень), Донецькій 
(14,8 тисячі), Київській (14,2 тисячі) та Дніпропетровській (14 тисяч 
гривень) областях.

ГЕРМАН ГАЛУЩЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

13 575 чоловіків
заплановано призвати  

на строкову службу до лав ЗCУ, 
НГУ, Держприкордонслужби та 

Держспецтрансслужби під час осіннього 
призову у жовтні — грудні

«Лише застосування 
Третього енергопакета 

до всіх газопроводів у всіх 
європейських країнах 
здатне гарантувати 
енергетичну безпеку 

Європи й України».

Готовність  
до опалювального 
сезону — 99%

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Понад 150 тисяч житлових 
будинків, лікарні, заклади освіти і культури зустрінуть 
холоди у всеозброєнні
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На думку експертів, законопроєкт 
про гральний бізнес треба 
ухвалювати якомога швидше –– 
це істотно наповнить бюджет і 
зацікавить іноземних  інвесторів

НОРМОТВОРЧІСТЬ

25-й Міжнародний літературно-
мистецький фестиваль «Кролевецькі 
рушники» утверджує  духовну вічність 
і неперехідність українських пісні, 
слова, народних ремесел

ЦИТАТА ДНЯ

Вірити страшилкам — до школи не ходити
НА ЧАСІ.  Завдяки вакцинації  освітян на Харківщині є підстави сподіватися, що навчальний 
рік триватиме в очній формі

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

З переходом  України у «жов-
ту» зону в більшості областей 

сотні закладів дошкільної і серед-
ньої освіти перейшли на дистан-
ційну форму навчання, оскільки 

не виконали вимоги 80-відсотко-
вого щеплення працівників хоч 
однією дозою.

Станом на перший день чиннос-
ті нових карантинних обмежень, 
як повідомляв  спікер Харківської 
облдержадміністрації Сергій Кіш, 
на дистанційний формат навчан-

ня було переведено 34 школи, 
частина з яких вже повернулася 
до традиційної форми.

За даними Міністерства охоро-
ни здоров’я, Харківська область 
одна з небагатьох, де на сьогод-
ні вакциновано понад 75% осві-
тян. За словами  заступника голо-

ви облдержадміністрації Михай-
ла Черняка, середній рівень вак-
цинації в області дає змогу пра-
цювати більшості закладів освіти.

«Серед тих, які працюють, є за-
клади, які тільки наближаються до 
показника 80%. Їм дозволили вчи-
тися», — зазначив Михайло Чер-

няк.  Ще тиждень тому в облас-
ті в понад 415 закладах дошкіль-
ної освіти було 80% вакцинованих 
співробітників. Із 698 закладів се-
редньої освіти на Харківщині 614 
теж досягнули 80%, у решті 
триває робота, й більшість з 
них перетнула 50%. 3
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ПОСТАНОВА КМУ

Деякі питання  
заохочення спортсменів  
та їх тренерів  
за результатами ХХХІІ  
літніх Олімпійських ігор

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль впевнений у стабільному проходженні опалювального сезону
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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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 вересня 2021 р. № 1014 
Київ

Деякі питання заохочення спортсменів  
та їх тренерів за результатами ХХХІІ літніх 

Олімпійських ігор
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Міністерству молоді та спорту здійснити у 2021 році виплату винагород 

спортсменам, які зайняли четверте — шосте місця на ХХХІІ літніх Олімпійських 
іграх, які відбулися з 23 липня по 8 серпня 2021 р. в м. Токіо (Японія), та їх тре-
нерам у таких розмірах: четверте місце — 200 тис. гривень, п’яте місце — 140 
тис. гривень, шосте місце — 100 тис. гривень.

2. Установити, що виплата винагород спортсменам, які зайняли четверте — 
шосте місця на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх, та їх тренерам, здійснюється з 
урахуванням положень Порядку виплати винагород спортсменам і тренерам з 
олімпійських та неолімпійських видів спорту, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 4 лютого 2016 р. № 91 «Про заохочення спортсме-
нів і тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту» (Офіційний вісник 
України, 2016 р., № 16, ст. 634).

3. Внести до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті для підготовки та участі національних збірних команд Украї-
ни в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олім-
пійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 239 (Офіцій-
ний вісник України, 2011 р., № 19, ст. 796; 2019 р., № 22, ст. 754), зміну, що до-
дається.
 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 вересня 2021 р. № 1014

ЗМІНА, 
що вноситься до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених  

у державному бюджеті для підготовки та участі національних збірних команд 
України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський 

олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх

Доповнити пункт підпунктом 11 такого змісту:
«11) виплату у 2021 році винагород спортсменам, які зайняли четверте — 

шосте місця на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх, та їх тренерам відповідно до по-
станови Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2021 р. № 1014 «Деякі пи-
тання заохочення спортсменів та їх тренерів за результатами ХХХІІ літніх Олім-
пійських ігор;».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 вересня 2021 р. № 1015 
Київ

Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 

для забезпечення житлом вчених  
Національної академії наук

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет 
Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бю-
джеті для забезпечення житлом вчених Національної академії наук, що дода-
ється.
 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 вересня 2021 р. № 1015
ПОРЯДОК 

використання коштів, передбачених у державному  
бюджеті для забезпечення житлом вчених Національної академії наук

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Наці-
ональній академії наук у державному бюджеті за бюджетною програмою «За-
безпечення житлом вчених Національної академії наук України» (далі — бю-
джетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконав-
цем бюджетної програми є Національна академія наук (далі —  Академія).

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:
придбання житла на умовах пайової участі;
придбання житла на вторинному ринку.
Придбання житла в багатоквартирних будинках, що будуються, на умовах 

пайової участі здійснюється за умови їх готовності не менш як на 90 відсотків, 
введення в експлуатацію відповідно до титулу будови у поточному році та вико-
нання внутрішніх оздоблювальних робіт.

Придбання житла на вторинному ринку здійснюється за умови, що воно збу-
доване не більш як 15 років тому.

Під час придбання житла для наукових працівників Академії на умовах пайо-
вої участі та на вторинному ринку перевага надається об’єкту з найменшою ці-
ною за наявності інших рівних технічних характеристик.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про порушення та проведення проміжного перегляду 

антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну прутків  
з вуглецевої та інших легованих сталей походженням  

з Республіки Білорусь
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника 

від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної 
торгівлі (далі — Комісія) розглянула:

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження 
Обвинувачений Фомінов Олексій Олексійович, який на-

родився 20 липня 1970 року, проживаючий за адресою:  
м. Одеса, пров. Економічний, 3, кв. 54 та обвинувачений 
Культа Станіслав Олегович, який народився 27 січня 1989 
року, проживаючий за адресою: м. Одеса, просп. Академіка 
Глушка, 1 корп. В, кв. 32, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК 
України викликаються в судове засідання, яке відбудеться 
08.10.2021 року об 11 годині 00 хвилин в залі судових засі-
дань №231 Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому за-
сіданні в якості обвинуваченого.

Суддя Попревич В. М.

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Обвинувачений Іванов Віталій Віталійович, 21.01.1986 р. н., 

проживаючий за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ко-
рольова, буд. 81/1, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК 
України викликається у судові засідання, що відбудуть-
ся 06.10.2021 року о 14.00 годині в залі судових засідань  
№ 130 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засідан-
ні в якості обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно 
зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинува-
ченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Осіік Д. В.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачена Ульянова Марина Олександрівна, 02.11.1982 р.н., проживаюча за адресою: м. Одеса, 
вул. Середньофонтанська, буд. 14, кв. 13 відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається у су-
дове засідання, що відбудеться 04 жовтня 2021 року о 16.00 годині в залі судових засідань № 130 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судових засі-
даннях в якості обвинуваченої.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки непри-
буття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України

Крім того обвинуваченій Ульяновій М. О. роз’яснюється, що відповідно до ч. 2 ст. 31 КПК України кри-
мінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у 
виді позбавлення волі на строк більше десяти років, здійснюється колегіально судом у складі трьох суд-
дів лише за клопотанням обвинуваченого.

Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених здійснюється колегіально судом у складі 
трьох суддів стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один із них заявив клопотання про такий розгляд.

Суддя Осіік Д. В.

Втрачене свідоцтво про реєстрацію 
«Представництва «АББОТ ЛАБОРАТОРІЗ 

ГмбХ» реєстраційний №ПІ-4802, Київ, 
15 листопада 2012 року, видане Міністер-

ством економічного розвитку і торгівлі 
України, вважати недійсним.

Фінансова установа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІ МАНІ», код ЄДРПОУ 42567543 (надалі —  
ТОВ «ФРІ МАНІ»), повідомляє, що Протоколом Загальних зборів засновників ТОВ «ФРІ МАНІ» (Протокол Загальних зборів за-
сновників ТОВ «ФРІ МАНІ» № 31/8 від 31.08.2021 року) прийнято рішення про подання до НБУ заяви про анулювання ліцен-
зії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних па-
перів), а саме на надання послуг з факторингу, надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, заяви 
про виключення ТОВ «ФРІ МАНІ» з Державного реєстру фінансових установ та анулювання Свідоцтва про реєстрацію фінан-
сової установи від 27.12.2018 року ФК 1150.

Втрачене пенсійне посвідчення 

серія ААБ № 095260, видане 20.02.2015 р. 

на ім’я Луб’яного Сергія Володимировича, 

вважати недійсним.

вимогу публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
стосовно перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну прутків з 
вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь (да-
лі — Вимога);

звіт і висновки Міністерства економіки України про результати проведен-
ня процедури проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в 
Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Респу-
бліки Білорусь.

За результатами розгляду Комісія встановила, що у Вимозі міститься до-
статньо інформації та доказів, які відповідно до статті 20 Закону є достатніми 
для порушення проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту 
в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Рес-
публіки Білорусь.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 20 Закону Комісія прийня-
ла рішення від 24.09.2021 № АД-509/2021/4411-03, згідно з яким порушила 
проміжний перегляд антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії 
від 02.12.2019 № АД-430/2019/4411-03.

Проведення проміжного перегляду антидемпінгових заходів доручено Мін-
економіки.

У разі якщо проміжний перегляд стосується інтересів фізичних або юридич-
них осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка 
може бути корисною для проведення проміжного перегляду.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а 
не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація врахо-
вується Мінекономіки в разі подання її державною мовою України та у строки, 
установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки 
здійснює реєстрацію заінтересованих сторін проміжного перегляду антидем-
пінгових заходів та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про 
реєстрацію заінтересована сторона проміжного перегляду повинна зазначити 
найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти 
організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (ви-
робник, імпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про реєстра-
цію заінтересованою стороною проміжного перегляду наведена у додатку до 
цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки 
розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушен-
ня проміжного перегляду. Інформація повинна надаватись українською мовою 
або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом. У разі як-
що інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надісла-
ти до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 24.09.2021 № АД-509/2021/4411-03 набирає чинності з 
дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-48; e-mail: tradedefence@me.gov.ua.
Для офіційної реєстрації документів: адреса Мінекономіки: вул. М. Грушев-

ського, 12/2, м. Київ, 01008; e-mail: meconomy@me.gov.ua.
Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 200-47-53.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі
Додаток 

Форма запиту щодо реєстрації  
заінтересованою стороною перегляду

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}
Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист на-

ціонального товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєстру-
вати заінтересованою стороною проміжного перегляду антидемпінгових захо-
дів щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей по-
ходженням з Республіки Білорусь підприємство (компанію/організацію) на під-
ставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:
Повна та скорочена назви компанії:
Статус компанії у рамках перегляду {імпортер, експортер, виробник, спожи-

вач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:
Основний вид діяльності:
Відомості про контактну особу:
Відомості про юридичного представника (у разі наявності):
Адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду:
Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду:
ІІ. Інформація про діяльність компанії
{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом перегляду, що стосують-

ся компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосеред-
ньо передує порушенню перегляду}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом перегляду (у кількісних 
(тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом перегляду (у кількісних 
(тонн) та вартісних показниках (дол. США): 

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачан-
ня та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом пе-
регляду:

Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом перегляду (у кількісних 
(тонн) та вартісних показниках (дол. США): 

Обсяг продажу (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):
Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та част-

ки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом перегляду:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}
{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного ре-

жиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку не-
обхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}

4. Для придбання та розподілу житла Академія утворює конкурсну комісію, 
затверджує положення про неї та її склад постановою Президії Академії. Кон-
курсна комісія утворюється у складі не менше дев’яти осіб, зокрема з числа 
представників юридичної, фінансової служби, ради молодих вчених та проф-
спілки працівників Академії, регіональних наукових центрів Академії.

Житло надається як службове вченим (науковим працівникам) Академії, її 
установ відповідно до рішення конкурсної комісії.

У першочерговому порядку службове житло надається молодим вченим. За 
наявності залишку вільного службового житла воно надається іншим науко-
вим працівникам.

5. Перелік житлових об’єктів, придбання яких передбачається фінансува-
ти за рахунок бюджетних коштів із зазначенням обсягу бюджетних коштів для 
кожного об’єкта, затверджується головним розпорядником бюджетних коштів 
на підставі рішення конкурсної комісії. 

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:
оплату посередницьких послуг;
придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов’язані з при-

дбанням житла;
оплату товарів, робіт і послуг, які були або будуть профінансовані за раху-

нок інших джерел;
здійснення витрат на утримання та/або облаштування придбаного житла.
7. Придбання житла за бюджетні кошти здійснюється відповідно до Закону 

України «Про публічні закупівлі».
Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює видатки, пов’язані з 

придбанням житла на умовах пайової участі, на підставі відповідного дого-
вору згідно з графіком фінансування та документами, що підтверджують ви-
користання за призначенням перерахованих раніше коштів, а також видатки, 
пов’язані з придбанням житла на вторинному ринку, на підставі договору ку-
півлі-продажу.

8. Вартість 1 кв. метра загальної площі житла не повинна перевищувати гра-
ничної вартості 1 кв. метра житла. Гранична вартість 1 кв. метра загальної пло-
щі житла для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова не може переви-
щувати опосередкованої вартості, яка визначається Мінрегіоном відповідно до 
Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спо-
рудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду від 
27 вересня 2005 р. № 174, збільшену в 1,75 раза, для міст — обласних центрів, 
а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб — 1,5 ра-
за, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. осіб —            
1,25 раза, для інших населених пунктів — опосередкованої вартості у відповід-
ній області, а для населених пунктів, які розташовані на відстані до 15 кіломе-
трів від меж обласних центрів та м. Києва, — 1,5 раза.

Під час визначення загальної вартості придбаного житла враховуються ви-
трати, пов’язані з оформленням права власності та сплатою передбачених за-
конодавством податків і зборів.

9. Придбане відповідно до цього Порядку житло обліковується на балансі го-
ловного розпорядника бюджетних коштів і не може бути об’єктом приватизації.

10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про 
отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, 
реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведен-
ня операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в 
установленому законодавством порядку.

11. Контроль за введенням в експлуатацію об’єктів незавершеного житлово-
го будівництва, в яких за рахунок бюджетних коштів здійснюється придбання 
квартир, а також за виконанням внутрішніх опоряджувальних робіт здійснює 
головний розпорядник бюджетних коштів.

12. Головний розпорядник бюджетних коштів подає щокварталу до 20 числа 
наступного місяця Мінфіну зведений звіт про використання бюджетних коштів, 
а також щороку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік придба-
ного житла та його вартість.

13. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використан-
ня бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним викорис-
танням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 вересня 2021 р. № 1153-р 
Київ

Про дострокове припинення повноважень 
членів наглядової ради акціонерного 
товариства «Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України»
Припинити достроково повноваження членів наглядової ради акціонерного 

товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Бойко Ната-
лії Андріївни, Ковалів Юлії Ігорівни, Свириденко Юлії Анатоліївни як представ-
ників держави.

             Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1  +6 +10  +15 Черкаська +1  +6 +10  +15
Житомирська +1  +6 +10  +15 Кіровоградська +1  +6 +9  +14
Чернігівська +1  +6 +10  +15 Полтавська +1  +6 +9  +14
Сумська +1  +6 +9  +14 Дніпропетровська +1  +6 +9  +14
Закарпатська +5  +10 +13  +18 Одеська +3  +8 +12  +17
Рівненська +2  +7 +11  +16 Миколаївська +1  +6 +11  +16
Львівська +3  +8 +13  +18 Херсонська +1  +6 +11  +16
Івано-Франківська +2  +7 +11  +16 Запорізька +1  +6 +10  +15
Волинська +3  +8 +12  +17 Харківська +1  +6 +9  +14
Хмельницька +1  +6 +11  +16 Донецька +1  +6 +10  +15
Чернівецька +1  +6 +12  +17 Луганська +1  +6 +9  +14
Тернопільська +2  +7 +11  +16 Крим +2  +7 +10  +15
Вінницька +1  +6 +10  +15 Київ +3  +5 +13  +15
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Владислав ХАРЧЕНКО, 
директор державного 

підприємства 
«Український авіаційний 

метеорологічний центр», 
Олена ЗАХАРОВА, 

начальник відділу 
авіаційної метеорології 

Українського 
гідрометеорологічного 

центру 

Неможливо уявити в су-
часному світі життя 

держави без авіації, як і по-
льоти повітряних суден без 
метеорологічного обслуго-
вування.

Відтоді як 1910-го в небо 
піднявся перший україн-
ський літак, сконструйова-
ний професором Київсько-
го політехнічного інституту 
Олександром Кудашевим, 
і почалися демонстрацій-
ні польоти славнозвісного 
Сергія Уточкіна, якими за-
хоплювалися тисячі гляда-
чів, минуло всього 14 років, 
і 1924-го було створено ак-
ціонерне товариство «Укр-
повітряшлях». Воно запо-
чаткувало повітряні паса-
жирські рейси. 

У 1932—1934 роках паса-
жирські перевезення авіа-
транспортом набули ма-
сового характеру. Із Киє-
ва виконували польоти до 
Харкова, Полтави, Одеси, 
Москви, Праги, а в перед-
воєнні часи пасажири мали 
змогу дістатися літаком до 
більшості обласних центрів 
України. 

Авіація — найвимогливі-
ший споживач метеороло-
гічної інформації. На аеро-
дромах із постійним базу-
ванням цивільних літаків 
почали створювати авіа-
ційні метеорологічні стан-
ції. Перші такі станції із си-
ноптичною групою створе-
но у 1932—1934 роках на 
аеродромах «Київ» (Брова-
ри) та «Харків». 1934 року 
Південне бюро погоди, яке 
працювало в Одеській ме-
теорологічній обсерваторії, 
почало обслуговувати авіа-
цію — перший льотний за-
гін в Одесі. 

На аеродромі «Київ-Жу-
ляни» 15 січня 1944 року 
відкрито авіаметеорологіч-
ну станцію, яка до 1960-го 
була єдиною на території 
міста і надавала метеоро-
логічні послуги для польо-
тів літаків цивільної авіа-
ції. А з 1960 року основним 
аеродромом цивільної авіа-
ції в Україні став «Борис-
піль», де було створено 

авіаметеорологічну стан-
цію «Київ-Центральна», 
яку 1974-го реорганізова-
но в Український авіацій-
ний метеорологічний центр 
(УАМЦ). З 2003 року на йо-
го базі створено одноймен-
не державне підприємство 
(ДП «УАМЦ»).

Розвиток авіаційної тех-
ніки супроводжувався без-
перервним підвищенням 
вимог до метеорологічного 
забезпечення авіації. Спо-
чатку під час польотів вра-
ховували тільки вітер, по-
тім потрібні були відомос-
ті про опади, хмари і всі ме-
теорологічні явища, які по-
гіршують видимість. У мі-
ру збільшення дальнос-
ті і тривалості польотів пе-
релік метеорологічних ха-

рактеристик і явищ, які по-
требували постійної уваги, 
розширювався, з’явилася 
потреба у складанні спе-
ціальних прогнозів погоди 
для авіації. 

Нині авіаційна галузь 
формулює вимоги до впро-
вадження цифрових фор-
матів обміну метеорологіч-
ною інформацією, застосу-
вання новітніх технологій 
у метеорологічному обслу-
говуванні. Згідно з остан-
ньою поправкою до авіа-
ційних стандартів метео-
рологічного обслуговуван-
ня, впровадженою Міжна-
родною організацією ци-
вільної авіації, метеороло-
гічні органи додатково по-
стачають органам обслу-
говування повітряного ру-
ху та екіпажам повітряних 
суден консультативні пові-
домлення про явища кос-
мічної погоди, а саме: гео-

магнітні та іоносферні бу-
рі, радіаційне випроміню-
вання, які впливають на 
екіпаж, пасажирів, засоби 
зв’язку та аеронавігації. 

Нині метеорологічне об-
слуговування цивільної 
авіації на 22 аеродромах 
України здійснюють ДП 
«УАМЦ» та авіаційні мете-
орологічні станції у складі 
гідрометеорологічних ор-
ганізацій. Організаційно-
методичне керівництво всі-
ма процесами метеороло-
гічного обслуговування ци-
вільної авіації реалізує від-
діл авіаційної метеороло-
гії Українського гідромете-
орологічного центру та ДП 
«УАМЦ», зокрема оцінку 
якості метеорологічної ін-
формації.

На авіаційних метеоро-
логічних станціях викону-
ють метеорологічні спосте-
реження за умовами пого-
ди на аеродромі, склада-
ють зведення погоди і пе-
редають органам обслуго-
вування повітряного ру-
ху та експлуатантам ае-
родромів, а також у банки 
авіаметеоданих для обміну 
в межах країни та міжна-
родного розповсюдження. 
На більшості аеродромів 
країни встановлено перші 
українські автоматизовані 
аеродромні метеорологічні 
станції АМАС Авіа-1, ае-
родромні погодні комплек-
си іноземного розроблення, 
які забезпечують функці-
онування в автоматичному 
режимі.

Авіаційні синоптики 
скла дають прогнози пого-
ди по аеродрому, поперед-
ження про очікувані осо-

бливі явища погоди, нада-
ють передпольотну мете-
орологічну консультацію 
та польотну документацію 
членам льотних екіпажів. 
Для прогнозування пого-
ди по аеродрому викорис-
товують приземні та ви-
сотні карти погоди, інфор-
мацію зональних центрів 
авіаційних прогнозів, да-
ні аерологічних спостере-
жень, спостереження з по-
вітряних суден, інформа-
цію зі штучних супутни-
ків Землі.

Сучасне метеорологіч-
не обслуговування авіації 
неможливе без радіолока-
ційної інформації. Перший 
метеорологічний радіо-
локатор МРЛ-1 було вве-
дено в експлуатацію 1970 
року. Нині поряд з іншими 
на аеродромі «Бориспіль» 
функціонує сучасний доп-
плерівський метеорологіч-
ний локатор, який працює 
в 10-хвилинному режимі 
спостережень з наданням 
інформації про зливо-, гро-
зо- і градонебезпечні осе-
редки в радіусі 200 км.

Щорічно ДП «УАМЦ» та 
авіаметеорологічні станції 
обслуговують близько 100 
тисяч літако-вильотів. Про 
якість метеорологічного об-
слуговування авіації свід-
чить те, що кількість пере-
рваних рейсів, пов’язаних 
з несправджуваністю про-
гнозів, становить тисячні 
частки відсотка загальної 
кількості польотів.

Гідрометеорологічна 
служба гордиться високо-
класними фахівцями-авіа-
метеорологами, серед яких 
передовсім Зінаїда Райтер, 
Ніна Нефедьєва, Катерина 
Сергієнко, Микола Ястрем-
ський. 

З огляду на вимоги часу 
в авіаметеорологічніх під-
розділах вдосконалюють 
автоматизовані засоби ме-
теорологічних спостере-
жень на аеродромах, мо-
делі прогнозування погод-
них умов на всіх етапах по-
льоту з урахуванням не-
безпечних для авіації явищ 
погоди, зон турбулент-
ності, обледеніння літаків, 
впливу радіації та вулка-
нічного попелу. 

Отже, метеорологічне 
обслуговування цивільної 
авіації невпинно розвива-
ється і сприяє безпеці та 
регулярності польотів у по-
вітряному просторі Украї-
ни та на міжнародних авіа-
трасах.

ДО 100-РІЧЧЯ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Від першого зльоту  
до сьогодення

Авіаційна галузь формулює вимоги до впровадження 
цифрових форматів обміну метеорологічною інформацією

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про початок здійснення спеціального досудового розслідування
Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 27.09.2021 

надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування 
в кримінальному провадженні №42014110350000270 стосовно підо-
зрюваного Погорелого Олександра Леонідовича, 28.07.1976 р.н., який 
підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч.1 ст.111, ч.1 ст.408 КК України.

Втрачену печатку  

Товариства з обмеженою відповідальністю «Атон Сервіс»  

(юр. адреса: 01103, м. Київ, вул. Драгомирова, 10/10, к. 61),  

від 21.09.2021 р., старий варіант печатки, 

 вважати недійсною.

ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» повідомляє абонентів про припинення з 
01.01.2022 року надання програмної послуги (трансляція пакету те-
левізійних програм) у містах: м. Київ, м. Бориспіль Київської області,  
м. Краматорськ Донецької області, м. Дніпро, м. Харків, м. Одеса,  
м. Чернівці у зв’язку з припиненням здійснення вказаної діяль-
ності. Детальна інформація щодо можливості підключення послу-
ги інтерактивного телебачення розміщена на веб сайті Товариства  
www.vega.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
В провадженні Попаснянського районного суду Луганської об-

ласті перебуває кримінальне провадження №423/647/21, внесене до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020130000000158 від 
18.05.2020 стосовно Максаєва Олександра Анатолійовича, 08.05.1962 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 3 ст. 191 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудо-
ве розслідування в порядку, передбаченому ч.2 ст.297-1 КПК України.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Попаснянський районний 
суд Луганської області викликає Максаєва O.A. у судове засідання, що 
відбудеться 5 жовтня 2021 року о 13 год. 00 хв. у залі судових засі-
дань № 1 Попаснянського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

Кримінальне провадження розглядається суддею Лизенко І.В. 
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування 

оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ний з його змістом.
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