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Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я  
про необхідність раціонального розподілу сил і засобів 
протидії COVID-19 у кожній окремій країні 

Кошти на амбітні 
проєкти

ВИЗНАННЯ. Україна отримала другий транш макрофінансової 
допомоги від ЄС обсягом 600 мільйонів євро. Його спрямують на 
фінансування видатків державного бюджету і зменшення негатив-
них наслідків пандемії COVID-19 на економіку. «Транш 600 мільйо-
нів євро від ЄС — це свідчення позитивної оцінки реформ в Укра-
їні. Наша ефективна співпраця з ЄС, МВФ, Світовим банком та ін-
шими міжнародними партнерами дають змогу реалізувати амбітні 
проєкти і продовжити масштабну модернізацію України для зрос-
тання економіки та підтримки громадян», — цитує департамент ко-
мунікацій Секретаріату КМУ слова Прем’єр-міністра Дениса Шми-
галя.

Для отримання макрофінансової допомоги Україна виконала 
взяті на себе зобов’язання з реалізації структурних реформ, зокре-
ма в галузі управління державними фінансами, належного уряду-
вання, верховенства права, поліпшення бізнес-клімату.

Перший транш на таку саму суму країна отримала торік у грудні. 
Згідно з меморандумом про взаєморозуміння з реалізації винятко-
вої п’ятої програми макрофінансової допомоги обсягом до 1,2 мі-
льярда євро між Україною та ЄС, підписаного торік у липні. 

ТЕДРОС ГЕБРЕЇСУС:

ЦИФРА ДНЯ

100 млн євро
довгострокового фінансування у формі 

субординованого кредиту надасть ЄБРР 
для АТ «Ощадбанк»

«Пандемія закінчиться 
тоді, коли світ 

вирішить її завершити. 
Вона в наших руках. 
У нас є всі необхідні 

інструменти».

Уряд підтримує 
громадян у період 
карантину

ВАРТО ЗНАТИ! Нарахування субсидій для домогосподарств  
в областях з «червоним» рівнем епіднебезпеки здійснюють  
на збільшені соціальні нормативи
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Науковці та представники 
інтелігенції дискутували в 
Укрінформі, як протидіяти 
привласненню Росією 
української історії

КРУГЛИЙ СТІЛ

Про те, як  гартуються 
сучасні герої, «Урядовий 
кур’єр» розповідає на 
прикладі 14 омбр імені 
князя Романа Великого 
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ДОКУМЕНТИ

Указ Президента України «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України 
від 22 жовтня 2021 року «Про Концепцію 
реформування Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України»

Промислове виробництво: тенденція загалом позитивна 
КОРИСНА СТАТИСТИКА. 

1,4% становило зростання про-
мислового виробництва в Укра-
їні за підсумками січня — верес-
ня 2021 року. Зокрема, в пере-
робній промисловості зафіксо-
вано показник 1,6%, у видобув-
ній досягнуто зростання на 1,2%. 
Настільки само зросли показни-
ки в постачанні електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 
повітря.

«Сприятлива кон’юнктура на зо-
внішніх ринках і далі впливає на 
зростання промислового вироб-
ництва в окремих галузях. Зокре-
ма, у вересні спостерігалося зрос-
тання в добувній промисловості. 
Бачимо зростання в інвестиційно 
спрямованих видах діяльності, що 
свідчить про активізацію реаліза-
ції підприємствами інвестиційних 
проєктів», — коментує позитивну 
тенденцію перший заступник мі-

ністра економіки Володимир Гри-
нюк.

За даними Державної служби 
статистики, виробництво інвести-
ційних товарів зросло на 2,5%, і са-
ме воно сформувало найбільший 
внесок в індекс промислової про-
дукції. Зокрема, виробництво ме-
блів, іншої продукції, ремонт і мон-
таж машин і устаткування зрос-
ло на 5,5%, виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої неме-

талевої продукції — на 0,8%, маши-
нобудування — на 0,7%.

У постачанні електроенергії, га-
зу, пари та кондиційованого пові-
тря саме у вересні спостерігалося 
зменшення виробництва на 2,4% 
на тлі скорочення споживання при-
родного газу через збільшення йо-
го вартості, що вплинуло на змен-
шення розподілення природного га-
зу через місцеві (локальні) трубо-
проводи. За інформацією Держста-

ту, в серпні 2021 року використання 
газу скоротилося на 24,6% порівня-
но із серпнем попереднього, повідо-
мляє пресслужба Міністерства еко-
номіки. 

У вересні спостерігалося змен-
шення виробництва харчових про-
дуктів, напоїв та тютюнових виробів 
через низьку сировинну базу для 
переробки з боку сільського госпо-
дарства в умовах пізнього початку 
збирання врожаю соняшнику.
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документи
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 20 жовтня 2021 р. № 1085 

Київ

Про внесення зміни до пункту 151 
постанови Кабінету Міністрів України 

від 22 липня 2020 р. № 641
Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести зміну до пункту 151 постанови Кабінету Міністрів України  від 22 липня 

2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених проти
епідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хво
роби COVID19, спричиненої коронавірусом SARSCoV2» (Офіційний вісник Укра
їни, 2020 р., № 63, ст. 2029, № 99, ст. 3224; 2021 р., 64, ст. 4019), доповнивши  
його після слів «населених пунктів Ямпіль — Косеуць» словами і цифрами «, будів
ництва автомобільної дороги державного значення Н31 Дніпро — Царичанка — Ко
беляки — Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області на ділян
ці км 28 + 600 — межа Дніпропетровської області, будівництва автомобільної доро
ги загального користування державного значення М28 Одеса — Южний — /М14/ 
з під’їздами (під’їзд до Одеського морського порту), будівництва автомобільної до
роги на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ — Луганськ 
— Ізварине, м. Дніпро».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 жовтня 2021 р. № 1086 
Київ

Про внесення змін до Порядку формування 
тарифів на послуги з поводження  

з побутовими відходами
Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутови

ми відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня  
2006 р. № 1010 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2137; 2019 р., № 32,  
ст. 1148), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 жовтня 2021 р. № 1086

ЗМІнИ, 
що вносяться до Порядку формування тарифів  

на послуги з поводження з побутовими відходами
1. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту: 
«джерела фінансування інвестиційної програми — кошти, отримані суб’єктом 

господарювання від провадження господарської діяльності, за рахунок яких здій
снюється фінансування заходів інвестиційної програми, зокрема амортизація, ви
робничі інвестиції з прибутку (кошти в обсязі, передбаченому в установлених тари
фах для виконання інвестиційних програм) та інші надходження, отримані від прова
дження господарської діяльності (власні кошти), а також позичкові кошти (облігацій
ні позики, банківські кредити), залучені кошти (кошти, одержані від продажу акцій, 
залучені за договорами фінансового лізингу, пайові та інші внески громадян і юри
дичних осіб, інвесторів, гранти), бюджетні кошти.».

2. У пункті 3 слова «податків і зборів (обов’язкових платежів)» замінити словами 
«податків, зборів, платежів».

3. В абзаці одинадцятому пункту 13 слова «та інших передбачених законодав
ством обов’язкових платежів» замінити словами «платежів, передбачених законо
давством».

4. Абзац дев’ятий пункту 15 викласти в такій редакції:
«сплатою податків, зборів, платежів, передбачених законодавством, крім подат

ків, зборів, платежів, що включаються до виробничої собівартості;».
5. Абзац шостий пункту 16 виключити.
6. Абзац другий пункту 17 викласти в такій редакції:
«До витрат із збуту не включаються витрати, пов’язані із здійсненням суб’єктом 

господарювання, який є виконавцем послуги з поводження з побутовими відходами, 
абонентського обслуговування за індивідуальними договорами (витрати виконавця, 
пов’язані з укладенням договору про надання комунальної послуги, нарахуванням та 
стягненням плати за спожиті комунальні послуги, а також за виконання  інших функ
цій, пов’язаних з обслуговуванням виконавцем абонентів за індивідуальними дого
ворами). Такі витрати включаються до складу плати за абонентське обслуговування, 
передбаченої Законом України «Про житловокомунальні послуги».».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 жовтня 2021 р. № 1087 
Київ

Про затвердження Угоди між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом об’єднаних 
арабських Еміратів про співробітництво  

у сфері боротьби зі злочинністю  
та тероризмом

Кабінет Міністрів України Постановляє:
Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Об’єднаних Араб

ських Еміратів про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом, 
вчинену 14 лютого 2021 р. у м. АбуДабі.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 жовтня 2021 р. № 1089 
Київ

Про внесення змін  
до Положення про офіс реформ

Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести до Положення про Офіс реформ, затвердженого постановою Кабінету Мі

ністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 768 «Про утворення Офісу реформ» (Офіцій
ний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2827), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 жовтня 2021 р. № 1089

ЗМІнИ, 
що вносяться до Положення про офіс реформ

1. Пункт 3 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«підготовка пропозицій до проектів нормативноправових актів з питань впрова

дження реформ, у тому числі стратегічних та програмних документів Кабінету Міні
стрів України із зазначених питань, а також планів заходів;».

У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим — 
шостим.

2. У пункті 7:
1) в абзаці другому слова «Міністр Кабінету Міністрів України» замінити словами 

«Прем’єрміністр України»;
2) доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:
«визначає пріоритетні напрями реформ та сфери, в яких впроваджуються рефор

ми, для належної їх організації та координації впровадження;».

Соснівський районний суд м.Черкаси викликає в судове засі
дання, в якості обвинуваченого, Міщенка Вадима Володимирови
ча, 01.11.1983 р.н., уродженця м. Черкаси, Черкаської області, гро
мадянина України, зареєстрованого за адресою: Черкаська область,  
м. Черкаси, вул. Тараскова, 11, кв. 43, фактично проживає за адре
сою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Успенська, 4.

Судове засідання відбудеться 02 листопада 2021 року о 12:00год. 
в приміщенні суду за адресою: м.Черкаси, вул.Гоголя, 316, каб.218.

Суддя Ю. В. Рябуха

Соснівський районний суд м.Черкаси викликає в судове засідан
ня, в якості обвинуваченого, Конєва Володимира Олександровича, 
10.09.1958 р.н., уродженця м. Хрустальний (Красний Луч) Луганської 
області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: Луган
ська область, м. Хрустальний (Красний Луч), мікрорайон 1, буд. 28, 
кв. 17.

Судове засідання відбудеться 02 листопада року о 09:30год. в при
міщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 218.

Суддя Ю. В. Рябуха

оголошЕння

ЦЕнтРалЬна вИБоРЧа КоМІсІя
Постанова

від 22 жовтня 2021 року                       м. Київ                                                      № 426

Про оголошення попередження кандидатам 
у народні депутати України, зареєстрованим 
в одномандатних виборчих округах № 184  
та № 197 на проміжних виборах народних 

депутатів України 31 жовтня 2021 року
Відповідно до частини першої статті 48 Закону України «Про вибори народних де

путатів України» (далі — Закон), положення якого згідно з підпунктом 2 пункту 2 
розділу XXXXII «Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України що
до організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів Украї
ни є чинними до наступних чергових або позачергових виборів народних депутатів 
України, кандидат у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі 
зобов’язаний відкрити рахунок свого виборчого фонду не пізніш як на десятий день 
з дня реєстрації Центральною виборчою комісією.

За змістом частини шостої статті 48 Закону та Порядку контролю за надходжен
ням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, кандида
ти в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багато
мандатному виборчому окрузі, та кандидатів у народні депутати України в одноман
датних виборчих округах, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії 
від 16 травня 2014 року № 618, постановою Правління Національного банку Украї
ни від 16 травня 2014 року № 285, наказом Міністерства інфраструктури України від 
16 травня 2014 року № 211, банк не пізніше наступного робочого дня після дня від
криття відповідного поточного рахунку виборчого фонду кандидата в народні депу
тати України в одномандатному виборчому окрузі письмово повідомляє Централь
ну виборчу комісію, Національне агентство з питань запобігання корупції та відпо
відну окружну виборчу комісію про відкриття відповідного рахунку та його реквізити.

Згідно з повідомленнями банків кандидатами в народні депутати України, заре
єстрованими в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 на проміжних ви
борах народних депутатів України 31 жовтня 2021 року, зазначеними в додатку до  
цієї постанови, в установлені частиною першою статті 48 Закону терміни рахунків ви
борчих фондів не відкрито.

Пунктом 6 частини другої статті 61 Закону передбачено, що в разі порушення кан
дидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі терміну від
криття рахунку свого виборчого фонду йому оголошується попередження.

Рішення про попередження окремому кандидату в народні депутати України прий
має Центральна виборча комісія (частина перша статті 61 Закону).

Відповідно до частини четвертої статті 61 Закону попередження, передбачене час
тиною першою вказаної статті Закону, оприлюднюється Центральною виборчою ко
місією в загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному вебсайті 
Центральної виборчої комісії.

Враховуючи викладене, згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу ХХХХІІ «Прикінцеві 
та перехідні положення» Виборчого кодексу України, пунктом 1 частини другої стат
ті 30, частиною першою статті 48, частиною дев’ятою статті 50, частиною першою, 
пунктом 6 частини другої, частинами четвертою, сьомою статті 61 Закону Украї ни 
«Про вибори народних депутатів України», керуючись статтями 11 — 13, пунктами 
1, 5 статті 19 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна вибор
ча комісія Постановляє:

1. Оголосити попередження за порушення термінів відкриття рахунків виборчих 
фондів кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатних ви
борчих округах № 184 та № 197 на проміжних виборах народних депутатів України 31 
жовтня 2021 року, зазначеним у додатку.

2. Цю постанову оприлюднити в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».
3. Цю постанову довести до відома кандидатів у народні депутати України, вка

заних у додатку, шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної вибор
чої комісії.

    Голова Центральної виборчої комісії О. ДІДЕНКО

Додаток 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 22 жовтня 2021 року № 426
 

ПЕРЕлІК  
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих 

округах № 184 та № 197 на проміжних виборах народних депутатів України  
31 жовтня 2021 року, яким оголошено попередження

одномандатний виборчий округ № 184
Матвійчук Сергій Володимирович,
Лазарева Тетяна Василівна,
Лагута Геннадій Васильович,
Пономарьов Олександр Євгенович.

одномандатний виборчий округ № 197
Панкевич Богдан Романович,
Подчапко Антон Олександрович,
Козачук Олена Олександрівна,
Алексіюк Руслан Іванович,
Кур’ят Петро Павлович,
Кухарчук Дмитро Васильович,
Голуб Владислав Володимирович (1992 р.н.),
Голуб Вячеслав Володимирович,
Звягінцева Тамара Петрівна,
Пильник Владислав Володимирович.

Секретар Центральної виборчої комісії О. ГАТАУЛЛІНА 

ПовІДоМлЕння 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від  

19.10.2021 (судова справа № 757/50465/21к) надано дозвіл на здій
снення спеціального досудового розслідування у кримінальному про
вадженні № 42016000000002850 від 13.10.2016 стосовно підозрюва
ного Комісарука Олексія Олексійовича, 08.07.1975 року народження, 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28,  
ст. 340, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2  
ст. 122 КК України.

ПовІДоМлЕння  
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування 

м. Київ               19.10.2021

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 
19.10.2021 (справа № 757/51214/21к) надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного 
Шевчука Олександра Євгенійовича, 19 червня 1973 року народжен
ня у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189; ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189; ч. 4 ст. 28  
ч. 3 ст. 358 КК України у кримінальному провадженні  
№ 42018000000000801 від 04.04.2018.

ПовІстКа 
про виклик особи

Шевчук Олександр Євгенійович, 19 червня 1973 року народження 
(останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Татарська, 7, кв. 32), 
у відповідності до вимог ст. ст. 133, 135, 139, 2975 КПК України, Вам 
необхідно прибути 29.10.2021 з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. до Го
ловного слідчого управління Національної поліції України за адресою: 
м. Київ, вул. Баговутівська, буд. 2 каб. 222, для повідомлення Вам про 
завершення досудового розслідування, відкриття та ознайомлення із 
матеріалами досудового розслідування, в порядку ст. 290 КПК Укра
їни, у кримінальному провадженні № 42018000000000801, внесено
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2018, в якому 
Ви є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, перед
бачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189; ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 28, ч. 4  
ст. 189; ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, 
передбачених ст. 138 КПК України, настають наслідки неприбуття на 
виклик, передбачені ст. 139 КПК України.

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 2975 КПК України ч. 3 ст. 12 
Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та право
вий режим на тимчасово окупованій території України» 29.10.2021 з 
9.00 до 16.45, до слідчого управління Головного управління Служби 
безпеки України в Автономній Республіці Крим, до слідчого Марченка 
А. І. (м. Київ, проспект Степана Бандери, 16) для зміни повідомлення 
про підозру, вручення повідомлення про завершення досудового роз
слідування, ознайомлення із матеріалами кримінального проваджен
ня №22021011000000040 від 16.08.2021 за ч. 1 ст. 438 КК України, 
вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів при здійсненні 
спеціального досудового розслідування викликається підозрюваний 
у кримінальному провадженні Коваленко Володимир Владиславович 
04.02.1962 р.н., громадянин України, уродженець м. Луганськ, прожи
ває: м. Севастополь вул. Хрустальова 19 а, кв. 32(тимчасово окупова
на територія Кримського півострова). 

Одночасно роз’яснюю, що згідно ст. 139 КПК України ухилення від 
явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого суд
ді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два ра
зи) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний 
розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупова
ній території України, території держави, визнаної Верховною Радою 
України державоюагресором, є підставою для здійснення спеціально
го досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий — двадцять восьмий вважати відповідно абзаца
ми десятим — двадцять дев’ятим;

3) в абзаці десятому слова «подає Прем’єрміністрові України» замінити словом 
«розглядає»;

4) абзац дванадцятий після слова «взаємодію» доповнити словами «виконавчо
го директора та».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 вересня 2021 р. № 1186р 
Київ

Про подання пропозицій щодо внесення змін 
до персональних спеціальних економічних  
та інших обмежувальних заходів (санкцій)
З метою уточнення ідентифікаційних даних стосовно фізичних осіб, щодо яких за

проваджено спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), відповідно 
до частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» схвалити та подати на роз
гляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо внесення у дода
ток 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 р. 
«Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 
заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента України від 21 травня 2021 р. 
№ 203, змін, що додаються (для службового користування).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ № 2 

про проведення конкурсу з придбання квартир 

Державна установа «Центр обслуговування під-

розділів Національної поліції України» проводить по-

вторно конкурс з придбання квартир на вторинному 

ринку у м. Києві для забезпечення житлом поліцей-

ських, державних службовців та працівників установ 

та органів Національної поліції України.

Предмет закупівлі:

Лот 2 — три двокімнатні квартири у м. Києві;

Лот 3 — дві трикімнатні квартири у м. Києві.

Квартири повинні бути введені в експлуатацію та 

придатні для проживання.

Конкурсна документація та зміни до неї розміщу-

ються на вебсайтах mvs.gov.ua.; www.npu.gov.ua.

Комісія працює за адресою: вул. Святошинська, 27,  

адмін. буд. 1, каб. № 40, м. Київ, 03115, понеділок-

четвер із 09:00 до 18:00, п’ятниця з 09:00 до 16:45, 

перерва з 13:00 до 13:45, інформація за тел. (044) 

403-06-12. Строк подання конкурсних пропозицій: до 

10:00 год. 10.11.2021.

Конкурс відбудеться об 11:30 год. 10.11.2021 за 

адресою: вул. Святошинська, 27, м. Київ, актова за-

ла.

Голова конкурсної комісії Сергій ФИЛЕНКО

Західне міжобласне територіальне відділення Анти-
монопольного комітету України оприлюднює інформа-
цію про прийняті рішення від:

28.01.2021 №63/2-р/к — ПП «Волиньбуд Плюс» 
(41826805), штраф - 68000 грн.;

28.01.2021 №63/7-р/к — ППФ «Альбіон» (32449903), 
штраф 68 000 грн.;

11.02.2021 №63/9-р/к — Козакевич І. В. (3134411991), 
штраф 408000 грн., Статкевський М. М. (2757418393), 
штраф 408000 грн.;

25.02.2021 №63/12-р/к — ТОВ «Алмо-Автогрупз» 
(43427960) штраф – 84000 грн.;

22.04.2021 №63/18-р/к — ПП «Валенс Груп» 
(35327079), штраф – 136000 грн.;

22.04.2021 №63/20-р/к — «Дніпроресурспостач» 
(41298376), штраф – 34000 грн.;

29.04.2021 №63/21-р/к — КП «Комбінат міського гос-
подарства» Дрогобицької МР (32300054), штраф — 
136000 грн.; 

20.05.2021 №63/24-р/к — ПП «Статус –Т» (20802894), 
штраф - 5000 грн.;

17.06.2021 №63/28-р/к — ТОВ «ТД «Аншар» 
(40764556), штраф — 68000 грн.;

22.07.2021 №63/35-р/к — ТОВ «Сіті Код» (39610216), 
штраф – 68000 грн.;

22.07.2021 №63/41-р/к — ТОВ «Хмарочос Плюс» 
(36587001), штраф — 68000 грн., ТОВ «Пріорі Груп» 
(40743477), штраф — 68000грн.;

29.07.2021 №63/43-р/к — ТОВ «Ведінг Технолоджі» 
(38780462), штраф — 136000 грн.;

02.09.2021 №63/47-р/к — ФОП Бондарчук О.О. 
(3055708178), штраф 68000 грн., ФОП Єрошенко С.Д. 
(2585813935), штраф — 68000 грн.;

02.09.2021 №63/48-р/к — ТОВ «ТД «Аншар» 
(40764556), штраф — 1360000 грн., та ТОВ «Мірос Груп» 
(41474495), штраф - 1360000 грн.;

22.07.2021 №63/36-р/к — ТОВ «Гірничо-геологічне 
підприємство «Бріком» (37605246), штраф – 68000 грн.;

 09.09.2021 №63/55-р/к — ТОВ «Чеонгсан» (42386007), 
штраф 136000 грн.

Повідомлення 
 про надання дозволу на спеціальне досудове 

розслідування та повістка про виклик
підозрюваного Соловйовського  

Ігоря Анатолійовича
22 жовтня 2021 року                                місто Дніпро

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного су-
ду м. Дніпропетровська від 22 жовтня 2021 року у 
справі №203/4103/21, надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування стосовно 
Соловйовського Ігоря Анатолійовича, 03 липня 1969 
року народження, зареєстрованого та фактично про-
живаючого за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Крупської, 3, кв. 6, у кримінальному проваджен-
ні  №42015040010000145 від 23 лютого 2015 року за 
ознаками кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 408 КК України.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, прошу Вас 
з’явитися о 10 годині 00 хвилин, 27 жовтня 2021 ро-
ку, 28 жовтня 2021 року та 29 жовтня  2021 року у 
Дніпровську спеціалізовану прокуратуру у військо-
вій та оборонній сфері Південного регіону яка дис-
локується за адресою: місто Дніпро, вул. Феодосіїв-
ська, 2,  до процесуального керівника у криміналь-
ному провадженні — прокурора Дніпровської про-
куратури у військовій та оборонній сфері Південно-
го регіону Киричка О. В., для участі у допиті в якос-
ті підозрюваного у кримінальному провадженні 
№42015040010000145 від 23 лютого 2015 року за 
ознаками кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 408 КК України, проведення інших 
слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлен-
ня про завершення досудового розслідування, вру-
чення обвинувального акту та реєстру досудового 
розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК України.

Оголошення про виклик до суду

У провадженні Вищого антикорупційного суду пе-
ребуває обвинувальний акт із реєстром матеріалів 
досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні за  № 52020000000000455 від 20 липня 2020 
року, в якому Немерюк Андрій Іванович обвинувачу-
ється у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28-ч. 2 ст. 366 КК 
України, та Модлінський Микола Володимирович 
обвинувачується у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, 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 
кримінальному провадженні № 52020000000000455 
від 20 липня 2020 року. У зв’язку з чим викликається 
Немерюк Андрій Іванович, 06 серпня 1973 року наро-
дження, який народився в Кавказькому районі Крас-
нодарського краю Російської Федерації, громадянин 
України,  зареєстрований та проживає за адресою:  
м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 44, який об-
винувачується у вчиненні кримінальних правопо-
рушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28-ч. 2  
ст. 366 КК України, в судове засідання, яке відбудеть-
ся 02 листопада 2021 року о 16:00 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 сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за об-
винуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 02 лютого 2021 року по-
становлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням 
Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 
КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин України, 26.06.1975 року народження, уро-
дженець м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  проживан-
ня: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, 
яке відбудеться 04 листопада 2021 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного су-
ду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, грома-
дянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець м. Жовті Води, Дніпропетровської області, заре-
єстрований та останнє відоме місце  проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води, Дніпро-
петровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 04 листопада 2021 року о 14 го-
дині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон  
+380-44-585-59-51), головуючий суддя: Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О. 

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

Оголошення № 286/5/5668-НЕР 
про проведення конкурсу щодо закупівлі квартир 

на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України
1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах пайової участі та на вторинному рин-

ку в регіонах України;
2.2. лоти: лот 1 — м. Вінниця, до 30 квартир; лот 2 — м. Житомир, до 30 квартир; лот 3 — м. Кропивниць-

кий, до 30 квартир; лот 4 — м. Львів, до 100 квартир; лот 5 — м. Одеса, до 100 квартир; лот 6 — м. Хмель-
ницький, до 30 квартир; лот 7 — м. Чернівці, до 30 квартир; лот 8 — м. Біла Церква Київської області, до 30 
квартир; лот 9 — м. Бровари Київської області, до 30 квартир.

3. Адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація про конкурс: www.mil.gov.ua, розділ 
«Державні закупівлі» — Конкурсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир.

4. Терміни передачі квартир та оформлення права власності на квартири за Державою Україна в особі Мі-
ністерства оборони України: на вторинному ринку — до 15.12.2021; на умовах пайової участі терміни пере-
дачі квартир – до 15.04.2022, оформлення права власності – до 30.04.2022;

терміни дії договорів: на вторинному ринку — до 31.12.2021; на умовах пайової участі – до 31.12.2022.
5. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
5.1. місце: пр-т Перемоги, 55/2, м. Київ, 03113, Департамент державних закупівель та постачання матері-

альних ресурсів Міністерства оборони України, 2 поверх;
5.2. подання: термін — до 12:00 08.11.2021, кімната 207;
5.3. розкриття: час і дата — о 14:30 08.11.2021, кімната 227.
6. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
7. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Присяжнюк Вікторія Іва-

нівна, Тимошенко Олена Леонідівна, тел. (044) 4547459, zakupivli.zhytla@mil.gov.ua, Телятникова Наталія 
Олександрівна, тел. (044) 2713917.

В провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області перебуває обвинуваль-
ний акт у кримінальному провадженні, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22018060000000028 від 26 липня 2018 року у кри-
мінальному провадженні за обвинуваченням Васи-
ленка Олега Миколайовича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Василенка Олега 
Миколайовича, 15.04.1963 р.н., який зареєстрований 
за адресою: Донецька область, м. Макіївка, м-н Со-
нячний, буд. 11, кв. 175, для участі в підготовчому су-
довому засіданні, яке відбудеться 02 листопада 2021 
року о 09 годині 00 хвилин, у приміщенні Костянти-
нівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 
157, корпус 2, зал судового засідання № 7.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим 
та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Справа розглядатиметься суддею Орчелота A. B.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Громадянин України Бондаренко Олег Олексан-
дрович, 25.08.1994 року народження, зареєстрова-
ний за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. 
Сумська, буд, 77/79, на підставі ст.ст. 133, 135, 139 
КПК України, Вам необхідно з’явитись 01.11.2021 в 
період часу з 09:00 до 12:00 до кабінету № 5 третього 
слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Те-
риторіального управління Державного бюро розслі-
дувань, розташованого у місті Мелітополі, до стар-
шого слідчого Воронцова Андрія Володимирови-
ча, за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, буд. 76-Б 
(тел.+380619490455), для отримання письмового 
повідомлення про підозру та допиту у процесуаль-
ному статусі підозрюваного в рамках кримінально-
го провадження, внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за № 42016230270000087 від 
18.05.2016, за ознаками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 3 ст. 408 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик пе-
редбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
на виклик визначені положеннями ст. 139 КПК Укра-
їни. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Громадянин України Цібізов Сергій Володимирович, 
04.02.1980 року народження, зареєстрований за адре-
сою: м. Херсон, вул. Миру, 43, кв. 42, на підставі ст.ст. 
133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
01.11.2021 в період часу з 09:00 до 12:00 до кабіне-
ту № 5 третього слідчого відділу (з дислокацією у міс-
ті Херсоні) Територіального управління Державного 
бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, 
до старшого слідчого Воронцова Андрія Володимиро-
вича, за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, буд. 76-Б 
(тел.+380619490455), для отримання письмового 
повідомлення про підозру та допиту у процесуаль-
ному статусі підозрюваного в рамках кримінально-
го провадження, внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за № 42014230270000038 від 
11.08.2014, за ознаками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 3 ст. 408 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик пе-
редбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
на виклик визначені положеннями ст. 139 КПК Укра-
їни. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Громадянин України Бурчіян Едгар Нельсоно-
вич, 27.07.1984 року народження, зареєстрований за 
адресою: м. Херсон вул. Фрітаун 153-а кв. 49, на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись 01.11.2021 в період часу з 09:00 до 12:00 до 
кабінету № 5 третього слідчого відділу (з дислокацією 
у місті Херсоні) Територіального управління Державно-
го бюро розслідувань, розташованого у місті Меліто-
полі, до старшого слідчого Воронцова Андрія Володи-
мировича, за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, буд.  
76-Б (тел.+380619490455), для отримання письмо-
вого повідомлення про підозру та допиту у процесу-
альному статусі підозрюваного в рамках криміналь-
ного провадження, внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за № 42015230270000070 
від 20.04.2015, за ознаками кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 3 ст. 408 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик пе-
редбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
на виклик визначені положеннями ст. 139 КПК Укра-
їни. 

Ухвалою слідчого судді Сватівського районного суду Луганської області від 22.10.2021 (справа  
№ 428/3011/21) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Макси-
мець Ігоря Семеновича, 20.02.1969 р. н., уродженця с. Красне Скадовського р-ну Херсонської області, 
українця, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: Луганська область, м. Луганськ 
у кримінальному провадженні № 22017230000000010 за ознаками вчинення кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з’явитися 29.10.2021 о 09:00, 01.11.2021 о 09:00, 
02.11.2021 о 09:00 до Сватівської окружної прокуратури Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, вул. Шевченка, 10 до прокурора окружної прокуратури Ткаченка А. В. для участі у 
допиті в якості підозрюваного у кримінальному провадженні, проведенні інших слідчих та процесуаль-
них дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до мате-
ріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового роз-
слідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК України. 

В провадженні судді Білоцерківсько-
го міськрайонного суду Київської об-
ласті Ларіної О. В. перебуває обвину-
вальний акт у кримінальному прова-
дженні відносно Цибуленка Віталія Ва-
лерійовича за ознаками злочину перед-
баченого ч. 3 ст. 368 КК України вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за № 12014110000000304 
від 01.10.2014 року.

Розгляд судового засідання відбу-
деться 19 листопада 2021 року о 10 год 
00 хв в приміщенні Білоцерківського 
міськрайонного суду Київської облас-
ті за адресою: Київська область, м. Біла 
Церква, вул. Першотравнева, 4-а.

Південним міжобласним 
територіальним відділенням 
Антимонопольного комітету 

України, у зв’язку із неможливістю 
вручення вимоги № 65-02/3398 

від 02.09.2021 про надання  
інформації щодо розміру 

доходу ТОВ  «МАКАДАМІЯ ГРУП»  
(вул. Нижній Вал, буд. 51,  

м. Київ, 02000, ідентифікаційний  
код — 36435056) за місцезнахо-

дженням, вказана вимога розміще-
на на офіційному веб-сайті АМКУ 

(http://www.amcu.gov.ua).

Соснівський районний суд м. Чер-
каси викликає в судове засідання, 
в якості обвинуваченого, Фурмана 
Олега Олеговича, 23.02.1972 р.н., 
уродженця с. Заліське Тальнівсько-
го району Черкаської області, гро-
мадянина України, зареєстрованого 
за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Кривий Ріг, вул. Айвазов-
ського, 23.

Судове засідання відбудеться 02 
листопада 2021 року о 15:30 год. в 
приміщенні суду за адресою: м. Чер-
каси, вул. Гоголя, 316, каб. 218.

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

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Черняка Олексія Юрійовича як обвинуваченого на 16 
год. 30 хв. 01.11. 2021 року у справі за обвинувачен-
ням Черняка Олексія Юрійовича, 27.08.1973 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
(в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 
«Про внесення змін до Кримінального кодексу Украї-
ни» ) за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

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

Суддя Федосєєв С. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Короткову Любов Михайлівну як обвинуваче-
ну на 12 год. 45 хв., 3 листопада 2021 року у спра-
ві за обвинуваченням Короткової Любові Михайлів-
ни, 19.08.1966 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення (злочину) передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України  
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України») за адресою: м. Ки-
їв, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

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

Суддя Федосєєв С. В.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Єже-
ля Михайла Броніславовича, 19.10.1952 р.н.,  обвинува-
ченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викли-
кається Єжель Михайло Броніславович, 19.10.1952 р.н., 
обвинувачений у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК України, яке відбу-
деться 01 листопада 2021 року о 12.00 год. в приміще-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 31, під голову-
ванням судді Педенко A. M.

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

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Уржу-
мової Наталії Валеріївни, обвинуваченої у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викли-
кається Уржумова Наталія Валеріївна, 21.02.1972 р.н., 
обвинувачена у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбу-
деться 04 листопада 2021 року о 12-30 год. в приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 4, під головуванням суд-
ді Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як потерпілого КАРПЕНКА Олександра Ми-
колайовича (к/п № 12012000000000029), у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Шепе-
лева Олександра Олександровича у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27,  
ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 
ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеться 
03 листопада 2021 року о 14:30 в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-а. 

У разі неявки потерпілого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю потерпілого. 

Суддя Л. Г. Косик

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Нахлупіна Віталія Германовича, 
19.04.1966 року народження, для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного 22.08.2016 р. до ЄРДР за 
№ 42016010000000184 відносно Нахлупіна Віталія Гер-
мановича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підго-
товче судове засідання відбудеться 02.11.2021 р. о 16:00 
год. в приміщенні Святошинського районного суду міс-
та Києва за адресою: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 
27-А. Суддя Святошинського районного суду м. Києва 
Ясельський A. M. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Рога-
чова Дмитра Миколайовича. 09.06.1976 року, обвинува-
ченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в судове засідання викликається Ро-
гачов Дмитро Миколайович, 09.06.1976 року народжен-
ня, обвинувачений у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбу-
деться 02 листопада 2021 року о 16:30 год. в приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Максима Кивоноса, 25, під головуванням 
судді Застрожнікової К. С.

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

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

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання ви-
кликається Федотенков Олександр Миколайович, 
07.01.1959 р.н., обвинувачений у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110;  
ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК 
України, яке відбудеться 04 листопада 2021 року о 10-00 
год. в приміщенні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 4, під го-
ловуванням судді Криворот О. О.

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

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Про-
ценко Олександру Іванівну, 24.01.1976 р.н., (останнє ві-
доме місце проживання: вул. Суворова, 21, м. Севасто-
поль, АР Крим), яка обвинувачується у вчиненні кримі-
нальному правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання у криміналь-
ну провадженні №42016000000002357, яке відбудеться 
в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Пол-
ковника Потєхіна, 14-а, зал № 34 об 11 годині 10 хвилин 
03 листопада 2021 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту пу-
блікації даного оголошення, обвинувачений вважається 
таким, що належним чином повідомлений про місце і час 
судового засідання. У разі неявки обвинуваченого, роз-
гляд кримінального провадження може бути здійснений 
в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Єсауленко М. В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Мель-
ник Тетяну Олександрівну, 09.12.1960 р.н., (останнє відо-
ме місце проживання: вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 
АР Крим), яка обвинувачується у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, у підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні №42015000000001289, яке відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковни-
ка Потєхіна, 14-а, зал № 34 о 10 годині 30 хвилин 02 лис-
топада 2021 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту пу-
блікації даного оголошення, обвинувачений вважається 
таким, що належним чином повідомлений про місце і час 
судового засідання. У разі неявки обвинуваченого, роз-
гляд кримінального провадження може бути здійснений 
в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Єсауленко М. В.

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
о 10 годині 30 хвилин 02 грудня 2021 року в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31-А, каб. № 507 обвинуваченого Бондарева 
Романа Володимировича, 26 вересня 1975 року на-
родження, в рамках кримінального провадження  
№ 42016000000002809, внесеного до Єдиною ре-
єстру досудових розслідувань 12 жовтня 2016 ро-
ку, за ознаками вчинення кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спе-
ціального судового провадження. 

Суддя М. С. Антонюк

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1607/2021 за обвинуваченням Прокопенко 
Юлії Анатоліївни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, згідно 
Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22017000000000347 від 21.09.2017.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінально-
му провадженню відбудеться 04 листопада 2021 року 
о 10:00 у приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31 А, каб. №611.

 У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Кваша

В провадженні Ренійського районного суду 
Одеської області знаходиться кримінальна справа  
№ 510/1665/21 за обвинуваченням Бурєєва Володи-
мира Вікторовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст.. 258-3 ч.1 КК України.

Судове засідання по справі призначено на 
28.10.2021 р. о 15 годині 30 хвилин у Ренійському 
районному суді за адресою: Одеська область, м. Ре-
ні, вул. Соборна, 122, суддя Бошков І. Д., тел. (093) 
3586254.

Суд викликає обвинуваченого Бурєєва Володими-
ра Вікторовича, відома адреса: Одеська обл., Ізмаїль-
ський район, Ренійська МТГ, с. Лиманське, вул. По-
штова, 4Б.

Явка до суду є обов’язковою. Наслідки неприбут-
тя до суду обвинуваченого, передбачені статтею 323 
КПК України. 

Повне Товариство «СЕРДЮК І КО», ЄДРПОУ  
№ 31565664, в особі директора Сердюк Анатолій 
Анатолійович за адресою: 03191, м. Київ, Голосіїв-
ський район, вул. Лятошинського, буд. 4-А, кв. 90, 
цим повідомляємо, що Повне Товариство «СЕРДЮК 
І КО» ліквідується. Рішення про ліквідацію прийня-
то Загальними зборами засновників (учасників) від 
11.10.2021 р. юридичної особи щодо припинення 
юридичної особи в результаті її ліквідації. Протокол 
№ 1 зборів учасників від 11.10.2021 р. Якщо ви маєте 
вимоги до підприємства, що ліквідується, то може-
те заявити їх до 13.12.2021 року шляхом надсилан-
ня письмової вимоги або претензії на адресу: 03191,  
м. Київ, вул. Лятошинського, буд. 4-А, кв.90;  теле-
фон +380 (063) 520-91-93 або іншим зручним для 
вас шляхом. Електронна адреса: polina-s307@ukr.net.

Державне підприємство «Фастівське лісове гос-
подарство» (код ЄДРПОУ 00992059) повідомляє, 
що наказом Державного агентства лісових ресурсів 
України від 21.10.2021 №681 прийнято рішення про 
припинення діяльності юридичної особи шляхом ре-
організації, а саме шляхом приєднання до держав-
ного підприємства «Білоцерківське лісове господар-
ство» (код ЄДРПОУ 00992119).

Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги 
протягом двох місяців з дня опублікування цього по-
відомлення.

Письмові вимоги приймаються за адресою: 08500, 
Київська область, м. Фастів, вул. Комарова , 45 , тел.
(04565) 6-52-52, fastivlis@ukr.net.

Голова Комісії з припинення державного  
підприємства «Фастівське лісове господарство» 

Олександр КАЛАПАЦ

Голосіївський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Журавльова Іллю Григоровича, 03.06.1971 року наро-
дження, (останнє відоме місце проживання: вул. Марінеску, 
6, кв. 76, м. Севастополь, АР Крим) у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 00 
хвилин 03 листопада 2021 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Го-
лосіївського районного СУДУ м. Києва за адресою: 03127,  
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 34 (головую-
чий суддя Єсауленко М. В.)

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опу-
блікування даного оголошення обвинувачений вважається 
належним чином ознайомлений з його змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси перебуває обвинувальний акт у кримінальному 
провадженні № 42015000000002821 за обвинуваченням Луцюка П. С. у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч.3 ст. 135, ч.2 ст. 364, ч1 ст.366 КК України.

У зв’язку з викладеним в суд викликається Гібалюк Олександр Анатолійович, 21.02.1970 р.н., Кононов 
Олексій Олександрович, 20.02.1987 р.н., Пікалова Тетяна Валеріївна, 10.03.1975 р.н., Яковенко Альона Юрі-
ївна, 14.11.1989 р.н., Заяц Ніна Яківна, 26.01.1945 р.н., Сєріков Олександр Андрійович, 28.08.1957 р.н., Кос-
тюхін Михайло Миколайович, 07.12.1974 р.н., Острожнюк Тетяна Євгенівна, 10.04.1981 р.н., Ковріга Тетяна 
Сергіївна, 13.04.1945 р.н., Польова Катерина Вікторівна, 31.08.1991 р.н., Негатуров Олександр Віталійович, 
04.10.1965 р.н., Маркін Денис Вячеславович, 24.07.1992 р.н., Іванов Володимир Іванович, 17.12.1952 р.н., 
Буллах Ганна Василівна, 26.03.1959 р.н., Гнатенко Євген Євгенович, 17.11.1985 р.н., Гнатенко Марія Мико-
лаївна, 28.08.1952 р.н., Підоріч Ірина Павлівна, 26.02.1976 р.н., Садовніча Ольга Олександрівна, 26.08.1954 
р.н., Жирова Ганна Дмитрівна, 09.02.1951 р.н., Балабан Людмила Євгенівна, 22.04.1950 р.н., Мамалига Мар-
гаріта Василівна, 15.07.1975 р.н., Назарцева Марія Миколаївна, 07.07.1939 р.н., Щербинін Андрій Михай-
лович, 26.08.1979 р.н., Бірюков Василь Михайлович, 01.06.1945 р.н., Кущ Оксана Вікторівна, 28.01.1987 
р.н., Никитюк Тамара Миколаївна, 20.11.1945 р.н., Мішина Наталія Пилипівна, 20.12.1960 р.н., Бригар Оле-
на Борисівна, 20.04.1979 р.н., Сочеслова Аліна Олександрівна, 18.01.1958 р.н., Новицький Михайло Воло-
димирович, 22.09.1977 р.н., Осіпова Світлана Валеріївна, 26.10.1972 р.н., Мілев Євген Іванович, 05.06.1980 
р.н., Карасьов Ігор Володимирович, 28.04.1963 р.н., Зеленянська Вікторія Вікторівна, 23.10.1987 р.н., Ка-
ір Максим Петрович, 14.08.1991 р.н., Лосінський Лука Леонідович, 19.07.1956 р.н., Книшов Вадим Петро-
вич, 31.10.1974 р.н., Мефедов Євген Ігорович, 22.05.1983 р.н., Кушнарьов Олександр Вікторович, Яхлахо-
ва Валентина Петрівна, Лукас Ірина Євгенівна, Березовська Неоніла Леонідовна, Яворська Олена Анатоліїв-
на, у судове засідання, яке відбудеться: 03.11.2021 о 14 год. 00 хв., 04.11.2021 о 14 год. 00 хв., за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні 
причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України.

Суддя В. М. Коваленко

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 

Гаврилюка Ігоря Івановича як обвинуваченого на 10 

год. 00 хв., 03 листопада 2021 року у справі за обви-

нуваченням Гаврилюка Ігоря Івановича, 01.05.1967 

року народження, у вчиненні кримінального право-

порушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 

України за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 105. 

Суддя Сазонова М. Г.

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Ковальчука Андрія Сергійовича, як обвинуваче-
ного на 11 год. 00 хв., 03 листопада 2021 року у спра-
ві за обвинуваченням Ковальчука Андрія Сергійови-
ча, 28.05.1978 року народження, зареєстрованого та 
проживаючого за адресою: АР Крим, м. Джанкой, 
вул. Московська, в/ч 2215, у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України за адресою: м. Київ, вул. Коши-
ця, 5, каб. 103. 

Суддя О. М. Козачук.

Дніпровський районний суд міста Києва викли-

кає Лукашева Ігоря Михайловича як обвинувачено-

го на 09 год. 20 хв., 03 листопада 2021 року у спра-

ві за обвинуваченням Лукашева Ігоря Михайловича, 

13.06.1962 року народження, у вчиненні криміналь-

ного правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 

ст. 111 КК України за адресою: м. Київ, вул. Коши-

ця, 5, каб. 105.

Суддя Сазонова М. Г.

До відома спадкоємців,  
які не прийняли спадщину

06 лютого 2007 року помер ГУР’ЄВ ПАВЛО ОЛЕК-
САНДРОВИЧ, 1965 року народження. Приватним но-
таріусом Баштанського районного нотаріального 
округу Миколаївської області Савченко А. В. назна-
чена видача спадщини спадкоємцям, які прийняли 
спадщину, на кінець жовтня 2021 року.

55601, м. Новий Буг Миколаївської області, вул.
Миколаївська, 3, кв. 9 (телефон 067-512-62-88). 

Державне підприємство «Дирекція з будівництва та обслуговування 

прикордонної інфраструктури» повідомляє що наказом Адміністрації 

Державної прикордонної служби України № АГ-507/0/81-21  

від 04.10.2021 прийнято рішення про припинення діяльності  

юридичної особи шляхом ліквідації. Письмові вимоги приймаємо  

за адресою: м. Київ, вул. Ялтинська, 11, 02099, тел. (044) 576-42-37.

Приватний нотаріус Дніпровського МНО, Сидельковська Юлія Юріївна, 

сповіщає про відкриття спадкової справи після померлої 14.05.2021 

Чугунової Олександри Василівни, 02.12.1949 року народження. 

Спадкоємців прохання звертатися за адресою: 

49033, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Краснопільська, буд. 9.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу 

Коваленко Людмила Олександрівна, сповіщає про відкриття 

спадкової справи після смерті Нерябова Сергія Івановича, 

померлого 20 липня 2021 року. Спадкоємців прохання звертатись за 

адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Жуковського, буд. 3г, 

прим. 40, тел. 050-452- 00-01.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 27 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 +8 +13 Черкаська +1 -4 +8 +13
Житомирська +2 -3 +9 +14 Кіровоградська +2 -3 +9 +14
Чернігівська +1 -4 +7 +12 Полтавська +1 -4 +8 +13
Сумська +1 -4 +7 +12 Дніпропетровська +2 -3 +9 +14
Закарпатська +2 -3 +10 +15 Одеська +1 +6 +11 +16
Рівненська -2 +3 +9 +14 Миколаївська -2 +3 +10 +15
Львівська 0 +5 +9 +14 Херсонська -2 +3 +10 +15
Івано-Франківська +2 -3 +9 +14 Запорізька +2 -3 +9 +14
Волинська 0 +5 +9 +14 Харківська +1 -4 +8 +13
Хмельницька -2 +3 +9 +14 Донецька +2 -3 +8 +13
Чернівецька 0 -5 +9 +14 Луганська -4 -9 +7 +12
Тернопільська -2 +3 +8 +13 Крим -1 +4 +9 +14
Вінницька +2 -3 +8 +13 Київ 0 +2 +11 +13

Укргiдрометцентр
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У Європі фіксують новий 
штам коронавірусу 
«Дельта плюс»

ПАНДЕМІЯ. Новий штам коронавірусу, якому дали назву 
«Дельта плюс», може поширюватися ще швидше, ніж його попе-
редник «Дельта», застерігають британські експерти. Агентство з 
питань охорони здоров’я Великої Британії зарахувало його до ка-
тегорії «варіант, який досліджують», щоб оцінити всі можливі ри-
зики.

За повідомленням ВВС, у науковців немає доказів, що перебіг 
«Дельта плюс» складніший. Вони впевнені, що вакцини так само 
ефективні й проти нового штаму. На сьогодні у Великій Британії 
більшість хворих на COVID досі заражені «Дельтою», але кількість 
«Дельта плюс» невпинно зростає. Згідно з останніми даними, це 
6% заражень. Науковці вважають, що «Дельта плюс» навряд чи 
набере загрозливих масштабів у країні через високий рівень вак-
цинації населення. Але передбачають, що темпи заражень будуть 
швидшими порівняно з варіантом «Дельта». Однак на відміну від 
«Дельта», «Дельта плюс» поки що не вважають штамом, який ви-
кликає занепокоєння. Це найвища категорія рівня ризику, яку при-
своюють штамам вірусу. Заражених штамом «Дельта плюс» ви-
явлено й у США. У Великій Британії тим часом почали пропонува-
ти бустерну дозу вакцини від COVID людям із хронічними хвороба-
ми, щоб забезпечити їм якомога надійніший захист від коронавіру-
су. «Рекомендації для запобігання зараженню однакові для всіх ва-
ріантів коронавірусу: зробіть вакцинацію, будьте обережними, наді-
вайте маски в місцях скупчення людей і часто провітрюйте кімна-
ту», — порадила виконавча директорка агентства з питань охоро-
ни здоров’я Великої Британії Дженні Гарріс. 

Місто отримало мільйонний спадок
ДОБРОЧИННІСТЬ. Бри-

танське містечко Флітвуд у 
графстві Ланкашир отрима-
ло пожертву 41 мільйон фунтів 
стерлінгів. Такий щедрий вне-
сок у благодійний фонд, який 
займається розвитком Флітву-
да, зробила бізнес-леді Дорін 
Лофтхаус, що там народила-
ся. Вона була власницею ком-
панії Fisherman’s Friend, яка 
виробляє цукерки від кашлю. 
Дорін Лофтхаус померла в бе-
резні у віці 91 рік, заповівши 
всі свої статки рідному Фліт-
вуду. Свій бізнес вона розпо-
чала у 1960-х, і відтоді льодя-
ники зі смаком ментолу й ев-

каліпту стали популярними у 
всьому світі. 

У міській раді Флітвуда на-
звали пожертву неймовірною 

й заявили, що «вражені ще-
дрістю». Дорін Лофтхаус про-
тягом життя не раз фінансу-
вала різноманітні міські проєк-

ти у галузі спорту й мистецтва 
через спеціально створений 
нею благодійний фонд. У міс-
ті її називали матір’ю Флітвуда 
і не раз нагороджували почес-
ними відзнаками.

«Це неймовірна сума гро-
шей, — сказала віцеголо-
ва міської ради Флітвуда Ме-
рі Стірзакер. За її словами, 
у благодійному фонді най-
ближчим часом визначать-
ся із проєктами, які фінан-
суватимуть з отриманих ко-
штів. — Ці проєкти будуть ко-
рисними місту протягом ба-
гатьох років і приваблювати-
муть туристів».
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Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Учні оскаржують правила шкільного дрескоду 
в суді

ПРАВА ДИТИНИ. Семе-
ро учнів зі штату Техас пода-
ли в суд на керівництво шко-
ли, в якій вони навчаються, 
через правила дрескоду, що 
забороняють хлопцям носити 
довге волосся. Згідно з цим 
дрескодом хлопцям не дозво-
лено носити зачіску, довжи-
на якої сягає нижче коміра 
сорочки. У школі вважають, 
що такі вимоги до зовнішньо-
го вигляду учнів відобража-

ють цінності спільноти, пові-
домляє CNN.

Як стверджують у позові, ке-
рівництво школи на місяць за-
боронило дев’ятирічному учне-
ві виходити на обідні перерви 
разом з однокласниками за те, 
що він носив довге волосся. За 
словами ініціативної групи, до 
якої увійшли учні 7—17 років, 
така шкільна політика порушує 
Конституцію США, що заборо-
няє дискримінацію за ознакою 

статі. Суд заявив, що найближ-
чим часом цей позов буде роз-
глянуто. Шкільна рада округу, 
до котрого входить школа, про-
ти якої позиваються учні, заяви-
ла, що «поважає різні точки зо-
ру і права громадян виступати 
за зміни». Проте у позові, який 
від імені учнів подав американ-
ський союз громадянських сво-
бод Техасу, йдеться, що «учням 
було завдано величезної та не-
поправної шкоди» і вони зазна-

ли несправедливого ставлення 
суто через їхню стать. У позові 
описано покарання, призначені 
шістьом хлопчикам, чиї зачіски 
не відповідали вимогам дреско-
ду. Наприклад, один з покара-
них — латиноамериканець і но-
сить довге волосся, бо таку за-
чіску мають його батько, дядь-
ко й дід. «Це його родинна тра-
диція, частина його культурної 
спадщини», — аргументовано 
в позові.  

Винахідники ЄС працюють над новими 
методами переробки пластику

ДОВКІЛЛЯ. Німеччина най-
активніше серед країн ЄС шу-
кає новітні способи переробки 
пластику. Про це йдеться у до-
слідженні Європейського па-
тентного відомства, в якому 
проаналізовано кількість міжна-
родних патентів у ЄС, які пред-
ставляють цінні винаходи.

«Хоч пластик важливий для 
економіки, забруднення ним за-
грожує екосистемі всієї плане-
ті. Проте є й гарна новина: ін-
новації можуть допомогти нам 
розв’язати цю проблему і за-
безпечити повну кругову мо-
дель використання пластику», 
— сказав президент Європей-

ського патентного відомства 
Антоніо Кампінос на презента-
ції дослідження, яка відбулася у 
Брюсселі.

На Сполучені Штати і Євро-
союз припадає 60% патентних 
заявок. Серед країн Європи за 
кількістю винаходів у галузі пе-
реробки пластику та виготов-
лення біопластику лідер Німеч-
чина — 8% загальної кількості у 
світі, а Франція, Велика Брита-
нія, Італія, Нідерланди та Бель-
гія тримають пальму першості 
у спеціалізованих винаходах у 
цій царині. Наприклад, бельгій-
ські компанії й науково-дослід-
ні інститути виявилися найкра-

щими у галузі механічної пере-
робки, повторного використан-
ня відходів та біопластику, ви-
готовленого на основі природ-
них полімерів. Використання 
біо пластику дає змогу скороти-
ти шкідливі викиди та зменши-
ти використання викопного па-
лива. 

Дослідження Європейсько-
го патентного відомства пока-
зало, що з усіх технологій пере-
робки сміття найвищий рівень 
патентної активності з 2010-
го по 2019 рік припав на хіміч-
ні та біологічні методи. Це свід-
чить про те, що існує значний 
потенціал у виготовленні нових 

форм пластику, які дають змо-
гу швидше й ефективніше пе-
реробляти цей матеріал. 

«Ідеться про альтернатив-
ні види пластмас, популярність 
яких останніми роками зроста-
ла в геометричній прогресії, із 
середньорічними темпами 10% 
з 2010-го», — зазначено в доку-
менті. В Європейському патент-
ному відомстві сподіваються, 
що політики й керівники вели-
ких промислових підприємств 
скористаються підсумками цьо-
го дослідження і спрямують свої 
ресурси на перспективні техно-
логії, які сприятимуть довго-
строковому прогресу.

Інновації можуть допомогти забезпечити повну кругову модель використання пластмас

Кошти спрямують на вартісні  
туристичні проєкти Флітвуда
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