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Міністр закордонних справ про важливість чергового 
продовження економічних і секторальних санкцій ЄС 
проти РФ у грудні 2021 року

Точки росту —  
в кожному регіоні 

ІНВЕСТПРИВАБЛИВІСТЬ. Понад тисячу регіональних інвести-
ційних проєктів внесено в робочий інвестиційний реєстр Мінеконо-
міки. Загальна сума інвестицій, передбачених на їх реалізацію, ста-
новить понад 400 мільярдів гривень з перспективою створення 300 
тисяч робочих місць.

«Покращення інвестиційного клімату — ключове економічне за-
вдання уряду. Нині в Україні понад 70% інвестицій — за рахунок 
власних коштів підприємств. Задля розширення джерел інвести-
цій у Мінекономіки провели розрахунки для пошуку точок росту з 
максимальним мультиплікаційним ефектом, сформували матрицю 
ініціатив для їх стимулювання, розпочали системну роботу з регіо-
нами. І ми отримали від місцевих органів влади відповідні пропо-
зиції», — наголошує перший заступник міністра економіки Воло-
димир Гринюк.  Тривають консультації з місцевою владою, повідо-
мляє пресслужба Мінекономіки. Опісля буде сформовано пакети 
інвестиційних проєктів у точках росту в кожному регіоні, які реалі-
зовуватимуть за підтримки держави.

ДМИТРО КУЛЕБА: 

ЦИФРА ДНЯ

22,8 млрд грн
надав уряд НЕК «Укренерго»  

під державні гарантії для забезпечення 
виконання боргових зобов’язань  

за зеленим тарифом

«Наполягаємо на жорстких 
санкціях проти держави-

агресора. Росія понад 
сім років систематично 

порушує міжнародне право 
й міжнародне гуманітарне 

право, права людини, руйнує 
життя, долі людей».

Країна отримала  
довгоочікуваний  
авіаційний безвіз

СПІЛЬНІ ЦІННОСТІ. На черговому саміті Україна — ЄС визнано 
прогрес, якого досягла наша держава у реформах,  
що наближує її до омріяного членства 
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14 жовтня ми  вшановуємо сучасних захисників і захисниць 
України  та героїв-борців різних епох. Це також і день пам’яті 

тих, хто віддав за Батьківщину найдорожче –– життя.  
Про них у добірці  «Урядового кур’єра»

З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ І ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ! 
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ЦИТАТА ДНЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, 
організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять 

візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких 
товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого 

підкупу) під час проведення проміжних виборів народних депутатів України  
31 жовтня 2021 року

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-
рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим, згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних 
депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата у народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 

Президент Європейської Ради Шарль Мішель, Президент України Володимир Зеленський і Президент Європейської комісії 
Урсула фон дер Ляєн переконані: 23-й саміт підтвердив чудове взаєморозуміння між керівництвом нашої країни та ЄС



13 жовтня 2021 року, середа, № 198 www.ukurier.gov.ua 15

ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н.,

відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 28 жовтня 2021 року о 15 год. 
30 хв. до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. за адресою: м. Київ, вул. Воло-
димирська, 15, для участі як підозрюваного у розгляді клопотання слідчого слідчої групи — слідчого пер-
шого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 
роках, Державного бюро розслідувань Єрохіна Ігоря Анатолійовича про обрання запобіжного заходу у ви-
гляді тримання під вартою підозрюваному Януковичу Віктору Федоровичу, 09.07.1950 р.н., у кримінально-
му провадженні № 62021000000000279 від 09.04.2021 (справа № 757/44186/21-к).

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 то-

що; 
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 прибути до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридич-

ної особи, щодо якої здійснюється провадження який був у встановленому КПК України порядку виклика-
ний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом ін-
шим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього 
накладається грошове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у ви-
падку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у 
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, 
може бути застосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття 

на виклик без поважної причини більше як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває поза 
межами України, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Топалов Андрій Юрійович, 21.05.1974 р.н., від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Украї-
ни, Вам необхідно прибути 19.10.2021 о 16.00 год. 
до прокурора третього відділу організації процесу-
ального керівництва та підтримання публічного об-
винувачення управління нагляду за додержанням 
законів органами центрального апарату Національ-
ної поліції України Департаменту нагляду за додер-
жанням законів Національною поліцією України та 
органами, які ведуть боротьбу з організованою та 
транснаціональною злочинністю, Офісу Генераль-
ного прокурора Андрусишин С.Я. за адресою: місто 
Київ, вулиця Різницька, 13/15, кабінет 611г (телефон  
044-2007827) для вручення Вам у встановленому 
кримінальним процесуальним законодавством по-
рядку процесуальних документів у кримінальному 
провадженні № 42018000000000066 від 12.01.2018 
за ч. 5 ст. 27 — ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 256 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці ви-

кликає Луценка Михайла Яковича, 21.11.1986 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою:  
м. Макіївка Донецької обл., 2 квартал, 29, кв. 23, 
як обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 22020260000000032 за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Судове засідання відбудеться 20 жовтня 2021 
року на 15-00 год. за адресою: 58001, м. Чернівці,  
вул. Кафедральна, 4, кабінет 19.

З моменту опублікування повістки про виклик об-
винуваченого Луценка Михайла Яковича у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження останній вважається належним чином 
ознайомлений з її змістом.

Суддя Одовічен Я.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОЇ
Шевченківський районний суд м. Чернівці ви-

кликає Качуру Ольгу Сергіївну, 12.05.1970 року на-
родження, зареєстровану за адресою: м. Донецьк,  
вул. Івана Ткаченка, 147, кв. 87, як обвинувачену у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться о 14-00 год. 
19.10.2021 року за адресою: м. Чернівці, вул. Кафе-
дральна, 4, каб. 8.

З моменту опублікування повістки про виклик об-
винуваченої Качури О.С. у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження во-
на вважається належним чином ознайомленою з її 
змістом.

Суддя Одовічен Я.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці ви-

кликає Галкіна Олега Євгеновича, 16.08.1978 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою:  
м. Дружківка Донецької обл., вул. Чапаєва, 54/21, 
як обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 22020260000000035 за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Судове засідання відбудеться 21 жовтня 2021 
року на 15-00 год. за адресою: 58001, м. Чернівці,  
вул. Кафедральна, 4, кабінет 19.

З моменту опублікування повістки про виклик об-
винуваченого Луценка Михайла Яковича у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження останній вважається належним чином 
ознайомлений з її змістом.

Суддя Одовічен Я.В.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України 
№ 945 від 08 вересня 2021 року «Деякі питання при-
єднання Державної іпотечної установи до приватно-
го акціонерного товариства «Українська фінансова 
житлова компанія» та наказом Міністерства фінан-
сів України № 527 від 29.09.2021 року «Про реорга-
нізацію Державної іпотечної установи», прийнято рі-
шення щодо реорганізації шляхом приєднання Дер-
жавної іпотечної установи, код ЄДРПОУ 33304730  до 
приватного акціонерного товариства «Українська фі-
нансова житлова компанія», код ЄДРПОУ 44098710.

З 5 жовтня 2021 р. Державна іпотечна установа 
знаходиться у стані припинення. Голова правління 
ДІУ, голова комісії з реорганізації — Єгор ПРИТУЛА.

Кредитори можуть заявити свої письмові вимо-
ги протягом двох місяців з дня опублікування цьо-
го повідомлення про реорганізацію Державної іпо-
течної установи. Письмові вимоги приймаються за 
адресою: бульвар Лесі Українки, 34 (оф.201), м. Ки-
їв, 01133. Контактний телефон ДІУ: (044) 204-14-14.

Приватний нотаріус Роменського районного нота-
ріального округу Сумської області Кравченко А.В. по-
відомляє, що після смерті Семич Марії Іванівни, гро-
мадянки України, 27 вересня 1926 року народження, 
яка померла 15 липня 2009 року в селі Посад Ромен-
ського району Сумської області, останнім місцем ре-
єстрації якої було: село Посад, вулиця Талалаївська, 
будинок 49 Роменського району Сумської області, 
була заведена спадкова справа. Просимо усіх спад-
коємців у строк до 15 листопада 2021 року звернути-
ся до нотаріуса за адресою: 42000, місто Ромни, ву-
лиця Аптекарська, будинок 1 (офіс нотаріуса), або за 
телефонами: (05448) 5-18-85, 098-556-86-85, 066-
430-24-47. 

Судновий білет, виданий на ім’я комунальної уста-

нови «Рятувально-водолазна служба Одеської місь-

кої ради», по судну Brig F-500  д/з UA-3320-К, тех-

нічний талон № 302675 про проведення технічного 

огляду малого судна ОДА 2480 К, регістровий номер 

SRU 409675, свідоцтво № 077343 про придатність 

малого судна ОДА 2480К  до плавання, вважати  не-

дійсними у зв’язку з втратою.

Приватний нотаріус Роменського районного нота-
ріального округу Сумської області Кравченко A.B. по-
відомляє, що після смерті Єрмощикова Миколи Бо-
рисовича, громадянина України, 2 січня 1956 року 
народження, який помер 14 травня 2016 року в селі 
Бобрик Роменського району Сумської області, остан-
нім місцем реєстрації якого було: село Бобрик, ву-
лиця Вишнева, будинок 48 Роменського району Сум-
ської області, була заведена спадкова справа. Проси-
мо усіх спадкоємців у строк до 15 листопада 2021 ро-
ку звернутися до нотаріуса за адресою: 42000, місто 
Ромни, вулиця Аптекарська, будинок 1 (офіс нотарі-
уса), або за телефонами: (05448) 5-18-85, 098-556-
86-85, 066-430-24-47.

Приморський районний суд м. Маріуполя Доне-

цької області викликає обвинуваченого в підготов-

че судове засідання по кримінальному провадженню 

відносно Левченка Ігоря Борисовича у вчиненні кримі-

нального правопорушення, передбаченого ст. 258-3  

ч. 1 КК України, яке відбудеться 28 жовтня 2021 року 

об 11:00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Ма-

ріуполь, пр. Будівельників, 52-а, каб. 23.

Суддя О.Г. Шишилін

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Киє-
ва від 06.10.2021 (справа № 752/23282/20) надано 
дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування стосовно підозрюваної у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 438 КК України Школьної Надії Ігорівни, 
10.02.1982 року народження, яка переховується від 
слідства та суду та на даний час знаходиться на тим-
часово окупованій території України в Автономній 
Республіці Крим.

Ухвалою Херсонського апеляційного суду Херсон-
ської області від 06.10.2021 (справа № 766/6422/19) 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування стосовно підозрюваного у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 438 КК України Кулішова Андрія Сергійови-
ча, 01.11.1980 року народження, який переховується 
від слідства та суду та на даний час знаходиться на 
тимчасово окупованій території України в Автоном-
ній Республіці Крим.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні судо-
вого засідання в порядку спеціального судового проваджен-
ня. Обвинувачений Шакуро Дмитро Олександрович, який 
народився 21 квітня 1973 року, зареєстрований за адресою: 
АР Крим, м. Севастополь, вул. Соловйова, 1; проживаючий 
за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Колобова, 15,  
кв. 247, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання, яке відбудеться 25.10.2021 
року об 11 годині 00 хвилин у залі судових засідань №131 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як об-
винувачений.

Суддя Іванов В. В.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні судово-
го засідання в порядку спеціального судового провадження. 
Обвинувачений Єлькін Руслан Михайлович, 20.07.1980 ро-
ку народження, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, зареєстрований 
за адресою: Одеська область, Арцизький район, с. Роща,  
вул. Мічуріна, 106, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання, яке відбудеться 
22.10.2021 року об 11 годині 00 хвилин у залі судових засі-
дань №131 Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому за-
сіданні як обвинувачений.

Суддя Іванов В.В.

Повістка про виклик підозрюваних при 
здійсненні судового засідання в порядку спе-
ціального судового провадження. Обвину-
вачений Золотарьов Микола Анатолійович, 
який народився 25 квітня 1990 року, заре-
єстрований за адресою: Одеська область,  
м. Болград, вул. 25 Серпня, 226, відповідно 
до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеть-
ся 27.10.2021 року о 10 годині 30 хвилин у за-
лі судових засідань №131 Приморського ра-
йонного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 33, для участі в судовому за-
сіданні як обвинувачений.

Суддя Іванов В.В.

25.10.2021 року о 13-30 годині в Ленін-
ському районному суді м. Харкова за адре-
сою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 20, 
каб. 10 (суддя Грінчук О.П.), відбудеться слу-
хання спеціального провадження по обвину-
ваченню Кульшаня Владислава Олександро-
вича, 22.05.1988 р.н., уродженця м. Харко-
ва, українця, громадянина України, не одру-
женого, раніше не судимого, з вищою осві-
тою, працюючого старшим державним ви-
конавцем Ленінського відділу ДВС ХМУ юс-
тиції, зареєстрованого за адресою: м. Хар-
ків, пр. Гагаріна,176, кв. 30, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого  
ч. 3 ст. 368 КК України. В разі неявки обвину-
ваченого в судове засідання справа буде роз-
глянута у його відсутність.

Повістка про виклик обвинуваченого при проведенні судового за-
сідання в порядку спеціального судового провадження. Обвинуваче-
ний Єлісєєв Сергій Станіславович, який народився 24 жовтня 1961 ро-
ку, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Севастополь, проспект Ан-
тичний, 6, кв. 5; проживаючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь,  
вул. Тараса Шевченка, 17, кв. 15, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 
323 КПК України викликається в судове засідання, яке відбудеться 
22.10.2021 року об 11 годині 00 хвилин у залі судових засідань №131 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Іванов В.В.

Повістка про виклик, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України 
Повістка про виклик до суду обвинуваченого Сомова Павла Віталійовича, 

16.01.1963 р.н., уродженець м. Луганська, громадянин України, зареєстрова-
ний та проживаючий за адресою: Україна, Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Осипенко, 24, кв. 31, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК Украї-
ни для участі в судовому засіданні з розгляду кримінального провадження 
в порядку спеціального судового провадження стосовно Сомова Павла Ві-
талійовича, обвинуваченого у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яке відбудеться 22.10.2021 о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засі-
дань №229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі стат-
тею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені стат-
тями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового засі-
дання в порядку спеціального судового провадження. Обвинувачений 
Сагун Олексій Іванович, 17.09.1977 р.н., зареєстрований за адресою:  
м. Одеса, вул. Михайлівська, 20, кв. 24, відповідно до вимог ст.ст. 297-5,  
323 КПК України викликається в судове засідання, що відбудеться  
22 жовтня 2021 року о 09.30 годині в залі судових засідань № 222 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі стат-
тею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбаче-
ні статтями 139, 323 КПК України.

Суддя А.В. Дерус

Втрачене Свідоцтво про право власності на квартиру 
за адресою: кв.74 в буд.4 на вул. Гмирі Бориса в м. Киє-
ві, видане Головним управлінням житлового забезпечення  
м. Києва (Наказ №17-С/КІ від 13.01.2009р.) на ім’я Селез-
ньова Георгія Костянтиновича, вважати недійсним. 

 Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового засідання в 
порядку спеціального судового провадження. Обвинувачений Бойченко Во-
лодимир Сергійович, 29.01.1986 р.н., зареєстрований за адресою: м. Одеса,  
вул. Довженка, 9-Б, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викли-
кається в судове засідання, що відбудеться 22 жовтня 2021 року о 10.00 го-
дині в залі судових засідань № 222 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як об-
винувачений.

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

Суддя А.В. Дерус

Повідомлення щодо відомостей про підозрюваного,  
стосовно якого слідчий суддя постановив ухвалу  

про здійснення спеціального досудового розслідування
Офіс Генерального прокурора повідомляє, що 28.09.2021 слідчий суддя Пе-

черського районного суду міста Києва постановив ухвалу про надання дозво-
лу на здійснення в межах кримінального провадження № 12021000000000843 
від 06.07.2021 спеціального досудового розслідування відносно Сухової Оль-
ги Олександрівни, 30.09.1982 року народження, громадянки України, яка заре-
єстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Артемівська, 231, останнє відоме місце 
проживання якої: м. Донецьк Донецької області, тимчасово окупована терито-
рія України, яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 438 КК України.

Зіпсоване посвідчення учасника ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р. категорії 2 серії А 
№287207 від 24.03.1994р., видане Сумською облдержад-
міністрацією на ім’я Кобилінський Микола Едуардович,  
вважати недійсним.
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Закарпатська 0  +5 +8  +13 Одеська +2  +7 +8  +13
Рівненська 0  +5 +7  +12 Миколаївська +3  +8 +9  +14
Львівська 0  +5 +8  +13 Херсонська +3  +8 +11  +16
Івано-Франківська 0  +5 +7  +12 Запорізька +4  +9 +12  +17
Волинська 0  +5 +8  +13 Харківська +3  +8 +9  +14
Хмельницька 0  +5 +8  +13 Донецька +4  +9 +12  +17
Чернівецька 0  +5 +8  +13 Луганська +5  +10 +11  +16
Тернопільська 0  +5 +7  +12 Крим +4  +9 +12  +17
Вінницька +2  +7 +8  +13 Київ +5  +7 +10  +12
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ОГОЛОШЕННЯ

ДО 100-РІЧЧЯ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Людмила ГРОМОВА, 
заступник начальника 

відділу гідрології та 
державного водного 

кадастру Центральної 
геофізичної обсерваторії 

імені Бориса 
Срезневського,  

Андрій КУЦИЙ, 
директор Центральної 

геофізичної обсерваторії 
імені Бориса 

Срезневського

Перші достовірно вста-
новлені гідрологічні 

спостереження розпоча-
ли на порожистій части-
ні Дніпра запорозькі коза-
ки в середині XVII століт-
тя. У Києві початок систе-
матичних гідрологічних 
спостережень пов’язаний 
з Максимом Берлинським, 
який їх проводив на Дніпрі 
з 1796 року.

Загалом у ХІХ столітті 
регулярні водомірні спо-
стереження розпочали на 
Прип’яті, Десні, Дністрі, 
Південному Бузі. 1912 ро-
ку географія водомірних 
спостережень поширилась 
на річки Лугань і Сівер-
ський Донець. Для вивчен-
ня їх режиму було ство-
рено Луганську гідроме-
тричну станцію. Таку са-
му станцію було відкрито 
й у Києві.

Після створення 19 лис-
топада 1921 року Укра-
їнської метеорологічної 
служби у її складі орга-
нізовано підсекцію гідро-
логії, яку очолив профе-
сор, майбутній академік 
Євген Оппоков. 1925-го у 
складі Укрмету діяли 118 
гідрологічних постів. За 
два роки до Укрмету було 
приєднано гідрометрич-
ну частину наркомату зе-
мельних справ і створено 
управління метеорологіч-
ної і гідрологічної служби 
УСРР. 

1927 року розпочав ро-
боту відділ гідрології Цен-
тральної геофізичної об-
серваторії імені Бориса 
Срезневського, який ви-
конує функції методич-
ного керівника гідрологіч-
ними спостереженнями 
на мережі станцій і постів. 
Найбільшого розвитку гід-
рологічна мережа Украї-
ни досягла у 1960-х роках, 
коли кількість постів пере-
вищила 600. 

Нині гідрологічна мере-
жа в Україні (крім Криму 
й ОРДЛО) налічує 387 по-
стів, з них 328 розташова-
ні на річках і 59 — на во-
досховищах і озерах, 11 
пунктів спостережень за 
випаровуванням з водної 
поверхні. Ці пости підпо-
рядковано 25 організаці-
ям, з них дві гідрологічні 
станції, селестокова, дві 
воднобалансові, дві озерні 
та 16 відділів гідрології у 
складі регіо нальних та об-
ласних центрів з гідроме-
теорології та гідрометоб-
серваторій. Залежно від 
програми робіт на постах 
проводять спостереження 
за температурою повітря, 
кількістю опадів, атмос-
ферними явищами, сні-
говим покривом, рівнем, 
температурою, стоком 
води і наносів, льодови-
ми явищами,  випарову-
ванням з водної поверхні. 
Проводять спеціалізовані 
спостереження на водно-
балансових станціях.

Щоденно оперативна ін-
формація про стан водного 
об’єкта надходить до від-
ділу гідропрогнозів Укра-
їнського гідрометеороло-
гічного центру, за підсум-
ками аналізу якої склада-
ють попередження про не-
безпечні гідрологічні яви-
ща та інші гідрологічні 
прогнози для оповіщення 
про них центральних і міс-

цевих органів влади, насе-
лення. 

Постановою Верховної 
Ради України від 6 черв-
ня 1995 року було введе-
но в дію Водний кодекс 
України. Кабінет Міністрів 
ухвалив постанову від  
8 квітня 1996 року про за-
твердження Порядку ве-
дення державного водно-
го кадастру. У ній визначе-
но, що його складають для 
систематизації даних дер-
жавного обліку вод та ви-
значення наявних для ви-
користання водних ресур-
сів.  Інформацію з гідроло-
гічних щорічників та до-
відників широко викорис-
товують гідрологи і гідро-
техніки України для гідро-
логічних досліджень, роз-
рахунків під час проєкту-
вання гідротехнічних спо-
руд, прогнозування гідро-
логічного режиму річок, 
озер і водосховищ, управ-
ління водними ресурсами 
країни. За підсумками ба-
гаторічних спостережень 
за водними ресурсами на 
гідрологічних постах ви-
значено, що середній об’єм 
стоку найбільшої річки 
України Дніпра становить 
41 км3, у найбільш багато-
водний рік — 82 км3 (1970), 
найменший об’єм сто-
ку спостерігався 2020-го  
— 18 км3.

Новим напрямом робо-
ти гідрологічних підрозді-
лів став гідроморфологіч-
ний моніторинг у межах 
водної рамкової директи-
ви  ЄС. Нова водна політи-
ка України спрямована на 
досягнення високої якос-
ті води і стійкого екологіч-
ного стану водних об’єктів.

Зрозуміло, що без та-
лановитих організаторів, 
кваліфікованих методис-
тів, відданих справі спо-
стерігачів мережа гідро-
логічних спостережень 

не мала б тих досягнень, 
якими гідрологи України 
справедливо пишаються. 
Згадаємо передовсім Бо-
риса Штейнгольца і Бро-
ніславу Бенду  — багато-
річних начальників відді-
лу гідрології та державно-
го водного кадастру Цен-
тральної геофізичної об-
серваторії, Галину Ді-
денко, Левка Майданека, 
Юрія Палійчука. 

У час, коли відбувають-
ся глобальні зміни кліма-
ту, небезпечні стихійні гід-
рологічні явища не обхо-
дять стороною нашу кра-
їну. На жаль, останніми 
роками повторюваність 
утворення руйнівних па-
водків, кам’яно-грязевих 
селевих потоків особли-
во в карпатському регіоні 
зростає. Вчасному їх про-
гнозуванню та поперед-
женню населення про не-
безпеку сприятиме збіль-
шення мережі гідрологіч-
них постів та оснащення їх 
новими автоматизованими 
приладами, які здатні пе-
редавати інформацію від-
повідним організаціям про 
кількість та інтенсивність 
опадів, підвищення рівня 
води й інші параметри у 
режимі онлайн.

У планах розвитку гід-
рологічної мережі — 
збільшення пунктів спо-
стережень за режимом 
водних об’єктів до понад 
600, а головне — їх модер-
нізація і оснащення су-
часними засобами спосте-
режень і передачі інфор-
мації. Такі заходи сприя-
тимуть завчасному попе-
редженню про небезпеч-
ні і стихійні явища (не ли-
ше про повені і паводки, а 
й про настання маловод-
дя, пересихання річок то-
що), збереженню  люд-
ських життів і фінансових 
ресурсів.

Усе почалося  
з Берлинського

Наступний номер «Урядового кур’єра»  
вийде 19 жовтня 2021 року

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований 
за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 
1а, тел. 05549-4-26-60) викликає Котляревського Михайла Григоро-
вича, 19 липня 1976 року народження, зареєстрованого за адресою:  
Херсонська область, Скадовський район, смт Лазурне, вул. Шевченка, 
37, по кримінальному провадженню № 12014230000000681 за фак-
том скоєння Котляревським Михайлом Григоровичем кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 368 ч.5 КК України, як обвинува-
ченого та повідомляє, що 22.10.2021 року о 13:30 год., 29.10.2021 ро-
ку о 13:30 год., 05.11.2021 року о 13:30 год., 12.11.2021 року о 13:30 
год., 19.11.2021 о 13:30 год., 26.11.2021 року о 13:00 год., 03.12.2021 
року о 13:30 год., 10.12.2021 року о 13:00 год., 17.12.2021 року о 
13:30 год. відбудеться спеціальний судовий розгляд зазначеного кри-
мінального провадження в складі колегії суддів: судді-доповідача 
Матвєєвої Н.В., суддів Ведяшкіної Ю.В., Чирського Г.М., в якому Ва-
ша участь обов’язкова, ухилення від явки на виклик суду (неприбуття 
на виклик без поважної причини більше як два рази) обвинувачено-
го, відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, є підставою для здійснення 
спеціального судового провадження.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
(для публікації в засобах масової інформації)

В провадженні Комінтернівського районного суду м. Харкова зна-
ходиться спеціальне кримінальне провадження № 641/3475/21-к сто-
совно Кучера Костянтина Антоновича, 12.05.1961 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення (зло-
чину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який зареєстрований 
за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 17, кв. 54, та Кучера Романа 
Костянтиновича, 14.09.1985 року народження, який зареєстрований 
за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 17, кв. 54, у вчиненні кримі-
нального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5  
ст. 191 КК України. На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Ко-
мінтернівський районний суд м. Харкова викликає обвинувачених 
Кучера Костянтина Антоновича та Кучера Романа Костянтиновича у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 25 жовтня 2021 року о  
14 годині 15 хвилин у залі судових засідань Комінтернівського ра-
йонного суду м. Харкова, розташованого за адресою: м. Харків, пров. 
Брянський, 5. Справа розглядатиметься колегію суддів Комінтернів-
ського районного суду м. Харкова у складі головуючого судді Бого-
вського Д.Є., суддів Ященко С.О., Маньковської О.О.

ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє,  

що втрачено бланки Полісів ОСЦПВВНТЗ: 

Серія АР№№7432576-7432579;7528359;7463130.

Усе почалося  
з Берлинського
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