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

Міністр охорони здоров’я про те, що COVID-19,  
як і будь-яка інша вірусна інфекція, — не привід  
для призначення антибіотиків

Краковець — Броди — 
Рівне: відлік розпочато

ІНФРАСТРУКТУРА. «Будівництво концесійного автобану — 
один з найочікуваніших проєктів для країни. Краковець — Бро-
ди — Рівне має стати першим проєктом державно-приватно-
го партнерства в галузі будівництва та експлуатації доріг. Ма-
ємо якнайшвидше розпочати його реалізацію», — наголосив 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради про реалізацію 
цього амбітного проєкту.

За маршрутом проєкту завершено збирання інформації, по-
інформував міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Про-
аналізовано всі матеріали, зроблено заміри інтенсивності ру-
ху й технічний дизайн, зокрема розроблено три варіанти про-
ходження траси.

Під час обговорення було презентовано основні параметри 
проєкту Краковець — Броди — Рівне, повідомляє департамент 
комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. Протяжність до-
роги має становити близько 280 км, а час проходження марш-
руту прогнозовано скоротиться з 4 годин 20 хвилин до 2,5 го-
дини. Дорогу буде розраховано на швидкість 130 км/год, а реа-
лізувати проєкт передбачено у три етапи. Перші роботи мають 
розпочати наступного року.

ВІКТОР ЛЯШКО:

ЦИФРА ДНЯ

30,55 млрд доларів
становили на 1 грудня міжнародні 

резерви України. Місяць тому вони були 
на рівні 29,65 мільярда доларів

«Антибактеріальні 
препарати не активні 
до вірусів, зокрема й до 

коронавірусу SARS-CoV-2. Не 
займайтеся самолікуванням, 

не вживайте їх для 
профілактики».

Україна та Хорватія 
зміцнюють партнерство

СПІЛЬНІ ІНТЕРЕСИ. Держави зацікавлені в активізації відносин 
у традиційних галузях економіки і започаткуванні співпраці 
в нових для них напрямах 
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4Як стати країною, 
дружньою до людей  
з інвалідністю, обговорили 
учасники форуму  
«4і: інклюзія»

СУСПІЛЬСТВО
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ГЕОПОЛІТИКА

Розмова президентів США та 
РФ продемонструвала Кремлю: 
західний світ об’єднався довкола 
України й не сприйме агресивних 
забаганок

ЦИТАТА ДНЯ
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА

Про рішення Ради національної безпеки 
і оборони України від 10 листопада 2021 
року «Про внесення змін до персональних 
спеціальних економічних  
та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2022 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 40 грн . . . . . . . . . . . . 70 грн

на 3 місяці . . . . . . . 120 грн . . . . . . . . . . 210 грн

на 6 місяців. . . . . . 240 грн . . . . . . . . . . 420 грн

на рік . . . . . . . . . . . 480 грн . . . . . . . . . . 840 грн

Розпочалася 
передплата 
на 2022 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і Прем’єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович (ліворуч) 
задоволені рівнем цьогорічного товарообігу між нашими країнами 
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документи
КЛЮС Владислав Віталійович — студент Маріупольського державного універси-

тету (Донецька область)
КОСІНСЬКА Аліна Леонідівна — курсант Національної академії внутрішніх справ 

(м. Київ)
КРИВОЛАПЧУК Василь Миколайович — студент Поліського національного універ-

ситету (м. Житомир)
КУЛЬЧАНОВСЬКА Кристина Юріївна — студентка Національного авіаційного уні-

верситету (м. Київ)
ЛЕОНЕНКО Олексій Сергійович — студент Одеської державної академії будівни-

цтва та архітектури
ЛЕСИК Данило Романович — студент Львівського національного медичного уні-

верситету імені Данила Галицького
ЛИСЯНА Валерія Олександрівна — студентка Київського національного торго-

вельно-економічного університету 
ЛОГВИН Андрій Олександрович — студент Сумського національного аграрного 

університету
МАГОЛА Андрій Володимирович — курсант Національної академії Державної при-

кордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький)
МАНАШКІНА Аліна Андріївна — студентка Університету митної справи та фінан-

сів (м. Дніпро)
МАРКІВ Віктор Степанович — студент Тернопільського національного педагогіч-

ного університету імені Володимира Гнатюка
МАРЦІНІШКО Софія Романівна — студентка Вінницького національного медично-

го університету імені М. І. Пирогова
МАСЛІЙ Марія Іванівна — студентка Івано-Франківського національного технічно-

го університету нафти і газу  
МАХАНЬКО Анастасія Сергіївна — студентка Полтавського національного педаго-

гічного університету імені В. Г. Короленка
МАШКАРИНЕЦЬ Мар’яна Юріївна — студентка Черкаського національного універ-

ситету імені Богдана Хмельницького
МОГИЛЕВИЧ Вадим Дмитрович — студент Київського національного університе-

ту імені Тараса Шевченка
МОРОЗ Антон Сергійович — студент Центральноукраїнського національного тех-

нічного університету (м. Кропивницький Кіровоградської області)
МОРОЗ Вікторія Олегівна — студентка Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг Дніпропе-
тровської області)  

МОРОЗ Ганна Андріївна — студентка Харківського національного медичного уні-
верситету

НІКІФОРОВ Петро Станіславович — студент Чернівецького національного універ-
ситету імені Юрія Федьковича

ОМЕЛЬЧЕНКО Владислав Олександрович — курсант Національної академії Служ-
би безпеки України (м. Київ)

ОРАТІВСЬКА Таміла Вікторівна  — студентка Уманського державного педагогічно-
го університету імені Павла Тичини (Черкаська область)

ПАВЛІНА Анастасія Ігорівна — студентка Одеської національної академії харчо-
вих технологій

ПАВЛОВСЬКИЙ Артур Сергійович — студент Херсонської державної морської ака-
демії

ПАВЛОЦЬКА Катерина Олександрівна — студентка Донецького національного уні-
верситету імені Василя Стуса (м. Вінниця)

ПІНЧУК Мар’яна Сергіївна  — курсант Харківського національного університету 
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

ПЛАЧКОВСЬКА Олена Олександрівна — студентка Державного вищого навчаль-
ного закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана»

ПЛОСКІНА Андріана Андріївна — студентка Волинського національного універси-
тету імені Лесі Українки (м. Луцьк)

ПОГОРЄЛОВ Антон Сергійович — студент Державного біотехнологічного універ-
ситету (м. Харків)

ПОДЛУЖНИЙ Михайло Сергійович — студент Запорізького державного медич-
ного університету

ПОДУФАЛОВ Андрій Олегович — студент Державного вищого навчального закла-
ду «Національний лісотехнічний університет України» (м. Львів)

ПРИЛЯПА Віталій Сергійович — курсант Донецького державного університету 
внутрішніх справ (м. Маріуполь Донецької області)

ПШЕВЛОЦЬКИЙ Владислав Вячеславович — студент Державного університету 
«Житомирська політехніка»

РАЙЧИНЕЦЬ Євгенія Михайлівна — студентка Національного університету «Чер-
нігівська політехніка»

РОМАНОВСЬКА Марія Сергіївна — курсант Військового інституту телекомунікацій 
та інформатизації імені Героїв Крут  (м. Київ)

РОТОЗІЙ Анна Юріївна — студентка Київського національного університету бу-
дівництва і архітектури

РОЩИН Георгій Костянтинович — курсант Дніпропетровського державного уні-
верситету внутрішніх справ (м. Дніпро)

РУДА Юлія Євгенівна — студентка Придніпровської державної академії фізичної 
культури і спорту (м. Дніпро)

РУДИК Ростислав Юрійович — студент Національного університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка»

САНІТАР Анна Вікторівна — студентка Державного вищого навчального закладу 
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро) 

САФОНОВ Максим Олександрович — студент Української інженерно-педагогіч-
ної академії (м. Харків)

СЕРЬОГІНА Катерина Валеріївна — студентка Херсонського національного техніч-
ного університету

СИТОР Максим Віталійович — студент Національного медичного університету 
імені О. О. Богомольця (м. Київ)

СТАРА Альона Вікторівна — студентка Університету митної справи та фінансів 
(м. Дніпро)

СТЕПАНЕНКО Крістіна Євгенівна — курсант Військового інституту Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка

СТОКОЛЯС Марія Володимирівна — студентка Львівської національної музичної 
академії імені М. В. Лисенка

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

Відповідно до рішення за №1 від 16.11.2021 р. 

ТОВ «СПОРТІНВЕСТПЛЮС» 

ЄДРПОУ 39540605 припиняє свою діяльність 

шляхом ліквідації. Заявлення від кредиторів 

з вимогами приймаються у письмовій формі за 

адресою: 04050, місто Київ, вулиця Глибочицька, 

будинок 71, протягом 2-х місяців з дати 

оприлюднення відомостей 

(подання оголошення).

Відповідно до рішення за №1 від 16.11.2021 р. 

ПП «ЗАХІД» 

код ЄДРПОУ 32775923 припиняє свою діяльність 

шляхом ліквідації. Заявлення від кредиторів  

з вимогами приймаються у письмовій формі  

за адресою: 04050, місто Київ, вулиця Глибочицька, 

будинок 71, протягом 2-х місяців з дати 

оприлюднення відомостей 

(подання оголошення).

Приватний нотаріус Львівського міського 
нотаріального округу Сех Н. О. повідомляє 

про відкриття спадщини після смерті 
Грици Чеслави Степанівни 21 червня 

2021 року. Прошу Грицу Юрія Івановича 
з метою реалізації спадкових прав звернутися 
до приватного нотаріуса Львівського міського 

нотаріального округу Сех Н. О. за адресою: 
м. Львів, вул. Айвазовського, 11, до 21 грудня 

2021 року. 

01.12.2021 Національний банк України 

ухвалив рішення про виключення 

з Державного реєстру фінансових установ 

ТОВ «ФК «АЛЬТЕНА» (ЄДРПОУ 41297000), 

ТОВ «ФК «КРАУЧ» (ЄДРПОУ 42757130), 

ТОВ «ФК «КРЕДИТНИЙ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 40501758) 

та ТОВ «СТРІМ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43017321) 

на підставі поданих ними заяв.

Відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК України, п. 3 ст. 1-1 Закону України «Про здійснен-
ня правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерорис-
тичної операції» до Бердянського міськрайонного суду Запорізької області (Запорізь-
ка область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64) в підготовче судове засідання по кри-
мінальному провадженню № 325/520/20,   пр. 1-кп/310/258/21, яке призначене на 20 
січня 2022 року на 13:00 годину, викликається  обвинувачений Баглай Вадим Микола-
йович, 03.08.1974 р.н., уродженець м. Маріуполь.

Ознайомитися з текстом ухвали про призначення у справі підготовчого судового 
засідання в Єдиному державному реєстрі судових рішень можливо за посиланням: 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/91983943.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені  ст. 138 КПК 
України. Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття 
до суду. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

З опублікуванням цього оголошення обвинувачений вважається повідомленим про 
дату, час і місце розгляду справи. 

Суддя Вайнраух Л. А.

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Лиман, вул. Не-
залежності, 13) розглядається криміналь-
не провадження (справа № 236/4467/21) 
за обвинуваченням Яковлєва Юрія Олек-
сандровича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Яковлєву Ю. О. про-
понуємо прибути до каб. № 8 суду 
20.12.2021 року о 10 годині 15 хвилин для 
участі у підготовчому судовому засіданні.

У разі неявки обвинуваченого, справа 
може бути розглянута за його відсутності 
відповідно до ст. 323 КПК України. 

Суддя Бєлоусов А. Є.

В провадженні судді Білоцерківсько-
го міськрайонного суду Київської облас-
ті Ларіної О. В. перебуває обвинуваль-
ний акт у кримінальному провадженні 
відносно Цибуленка Віталія Валерійови-
ча за ознаками злочину, передбаченого  
ч. З ст. 368 КК України внесеного до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за  
№ 12014110000000304 від 01.10.2014 ро-
ку.

Розгляд судового засідання відбудеть-
ся 27 січня 2022 року об 11 год. 00 хв. в 
приміщенні Білоцерківського міськрайон-
ного суду Київської області за адресою: 
Київська область, м. Біла Церква, вул. 
Першотравнева, 4-а.

Самбірська державна нотаріальна кон-

тора Львівської області розшукує ША-

ПОШНИКОВУ ЛЮДМИЛУ ВОЛОДИМИ-

РІВНУ, яка є спадкоємицею за заповітом 

Сурмай Любові Петрівни, 23.12.1925 року 

народження, що померла 30 липня 2016 

року, до дня смерті проживала в місті 

Самборі Львівської області.

Звертатись в десятиденний термін з 

моменту опублікування оголошення за 

адресою: м Самбір, Самбірський район 

Львівської області, вул. Руська, 4.

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

ТАБАХАРНИК Олександра Ярославівна — студентка Університету державної фіс-
кальної служби України (м. Ірпінь Київської області)

ТЕРЕЛА Анна Сергіївна — курсант Харківського національного університету Пові-
тряних Сил імені Івана Кожедуба

ТУГАЙ Тетяна Юріївна — студентка Харківського національного автомобільно-до-
рожнього університету

ФАРАДЖЕВА Христина Фірідунівна — студентка Маріупольського державного 
університету (Донецька область)

ХИМЧАК Анастасія Леонідівна — курсант Одеського державного університету 
внутрішніх справ

ЦЮПРА Тетяна Володимирівна — студентка Вінницького державного педагогічно-
го університету імені Михайла Коцюбинського

ЧИКІТ Кирило Русланович — студент Вінницького національного аграрного уні-
верситету

ЧУБАЧ Роман Віталійович — курсант Національної академії сухопутних військ іме-
ні гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

ЧУМАЧЕНКО Аліна Олександрівна — студентка Криворізького державного педа-
гогічного університету (Дніпропетровська область) 

ШАРКО Ірина Юріївна — студентка Національного транспортного університету  
(м. Київ)

ШИЛО Анна Павлівна — студентка Національного університету «Запорізька по-
літехніка»

ШИШКО Анастасія Володимирівна — студентка Державного біотехнологічного 
університету (м. Харків)

ШУМИЛО Анжеліка Олегівна — студентка Сумського державного університету
ЯНИЦЬКА Анастасія Миколаївна — студентка Одеського національного морсько-

го університету
ЯРЕМЧУК Богдан Олександрович — студент Чорноморського національного уні-

верситету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
ЯЩЕНКО Карина Олександрівна — студентка Київського національного лінгвіс-

тичного університету

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 листопада 2021 р. № 1510-р 
Київ

Про внесення змін до розпорядження  
Кабінету Міністрів України 

від 16 червня 2021 р. № 659
Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 659 

«Деякі питання Міністерства юстиції щодо виконання статті 37 Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2021 рік» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 50, 
ст. 3126) такі зміни:

в абзаці другому цифри «219377» замінити цифрами «274907»;
в абзаці четвертому цифри «43700» замінити цифрами «46200»;
в абзаці шостому цифри «106060,9» замінити цифрами «48030,9».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 листопада 2021 р. № 1512-р 
Київ

Про внесення змін до Національного плану  
скорочення викидів від великих 

спалювальних установок та визнання таким, 
що втратило чинність, розпорядження  

Кабінету Міністрів України від 13 червня 
2018 р. № 428

1. Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. 
№ 796 «Про Національний план скорочення викидів від великих спалювальних уста-
новок» — із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 
липня 2019 р. № 597, зміни, що додаються до оригіналу.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни від 13 червня 2018 р. № 428 «Про затвердження плану заходів на 2018 рік що-
до впровадження Національного плану скорочення викидів від великих спалюваль-
них установок».

3. Міністерству енергетики разом з Міністерством захисту довкілля та природних 
ресурсів, Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством економіки, Мі-
ністерством фінансів, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг і Державною екологічною інспекцією за-
безпечити функціонування тимчасової робочої групи Міністерства енергетики з роз-
роблення механізму впровадження Національного плану скорочення викидів від ве-
ликих спалювальних установок на період його впровадження.

4. Міністерству енергетики разом з іншими заінтересованими центральними ор-
ганами виконавчої влади протягом шести місяців з дня набрання чинності цим роз-
порядженням розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект акта про ви-
значення порядку обміну обсягами викидів забруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря в рамках впровадження Національного плану скорочення викидів від великих 
спалювальних установок.

5. Міністерству енергетики разом з Національною комісією, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Міністерством еконо-

міки та Міністерством фінансів протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим 
розпорядженням розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект акта про 
визначення порядку та джерел фінансування природоохоронних заходів, передбаче-
них Національним планом скорочення викидів від великих спалювальних установок.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 листопада 2021 р. № 1514-р 
Київ

Про схвалення проекту Листа про наміри 
Уряду України і Національного банку України 

до Міжнародного валютного фонду  
та проекту Меморандуму про економічну  

та фінансову політику
Схвалити проект Листа про наміри Уряду України і Національного банку Украї-

ни до Міжнародного валютного фонду та проект Меморандуму про економічну і фі-
нансову політику.

Уповноважити Міністра фінансів Марченка Сергія Михайловича на підписання за-
значеного Листа.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 листопада 2021 р. № 1522-р 
Київ

Деякі питання діяльності акціонерного 
товариства «Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України»
1. Відповідно до частини першої статті 98 Цивільного кодексу України, статей 51 і 

52 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 5 пункту 92 Статуту акціо-
нерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1044, попе-
редньо погодити рішення правління акціонерного товариства «Національна акціонер-
на компанія «Нафтогаз України» щодо погодження рішення дочірньої компанії «Газ 
України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» як єдиного учасни-
ка товариства з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз 
Трейдинг» шляхом погодження рішення учасника зазначеного товариства, що дода-
ється до оригіналу, про внесення змін до рішення учасника товариства від 12 жовтня 
2021 р. № 208 щодо укладення договорів постачання природного газу бюджетним 
установам та організаціям, закладам охорони здоров’я державної власності (казен-
ні підприємства та/або державні установи тощо) та закладам охорони здоров’я ко-
мунальної власності (комунальні некомерційні підприємства та/або комунальні уста-
нови, та/або спільні комунальні підприємства тощо), які також виробляють теплову 
енергію для потреб населення.

2. Правлінню акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «На-
фтогаз України» вжити заходів до укладення правочину про внесення змін відповід-
но до пункту 1 цього розпорядження.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 листопада 2021 р. № 1523-р 
Київ

Деякі питання діяльності акціонерного 
товариства «Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України»
1. Відповідно до статей 8, 51 і 52 Закону України «Про акціонерні товариства», по-

станови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 857 «Деякі питання управ-
ління об’єктами державної власності», підпункту 23 пункту 70 Статуту акціонерного 
товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1044, обрати това-
риство з обмеженою відповідальністю «Північно-Східна консалтингова група» (код 
згідно з ЄДРПОУ 33816284) оцінювачем пакетів акцій акціонерних товариств «Дні-
провська теплоелектроцентраль», «Криворізька теплоцентраль», «Херсонська те-
плоелектроцентраль», «Одеська теплоелектроцентраль», приватного акціонерного 
товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль», затвердити умови договору, що 
укладатиметься з ним (додається до оригіналу), та встановити розмір оплати його 
послуг, визначений договором.

2. Правлінню акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «На-
фтогаз України» вжити заходів до укладення договору відповідно до пункту 1 цьо-
го розпорядження.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 10 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матері-
али кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за 
обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Веду-
ти Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикорупцій-
ного суду від 2 лютого 2021 року постановлено здійснювати спеціаль-
не судове провадження у кримінальному провадженні за обвинувачен-
ням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Во-
лодимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин Укра-
їни, 26.06.1975 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпро-
петровської області, зареєстрований та останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 
52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засі-
дання, яке відбудеться 27 грудня 2021 року о 14 годині 00 хвилин у при-
міщенні Вищого антикорупційного суду (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 Во-
ди Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  
проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води, Дніпро-
петровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликаєть-
ся в судове засідання, яке відбудеться 27 грудня 2021 року о 14 годи-
ні 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, 
проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), головуючий суд-
дя: Крук Є.В., Кравчук О.О., Білоус І.О. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачені 
вважаються належним чином ознайомлені з її змістом.

Заведено спадкову справу №86/2021 після смерті Попкової Вален-

тини Степанівни, 27.05.1947 року народження, яка померла 21 червня 

2021 року. Зацікавленим особам звертатися за адресою: 65069, місто 

Одеса, просп. Добровольського, буд. 92, кв. 109, приватний нотаріус 

Пепеляшкова А.О., телефон для зв’язку: (048) 716-23-57.

Повідомлення

Адмінколегією Північного міжобласного територіального відді-

лення АМКУ прийнято рішення від 21.10.2021 № 60/84-р/к у спра-

ві № 95/60/103-рп/к.19 про порушення ПП «БЕСТ ШОУ» (код ЄДРПОУ 

33545147) законодавства про захист економічної конкуренції, перед-

баченого частиною першою статті 13, пунктом 2 статті 50 Закону Укра-

їни «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання мо-

нопольним (домінуючим) становищем на ринку надання послуг з про-

дажу квитків на пісенний конкурс «Євробачення- 2017», що призве-

ли або можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, які бу-

ли б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.  

З детальним текстом рішення можна ознайомитись на офіційному 

веб-сайті АМКУ за посиланням: 

https://northmtv.amcu.gov.ua/npas/vityag-z-rishennya-10

Відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК України, п. 3 ст. 1-1 Закону України 
«Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку 
з проведенням антитерористичної операції» до Бердянського міськра-
йонного суду Запорізької області (Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64) у підготовче судове засідання по кримінально-
му провадженню № 310/9352/21, пр. 1-кп/310/928/21, яке призначене 
на 19 січня 2022 року о 15-00 годині, викликається обвинувачений Ка-
сицький Юрій Миколайович, 30.06.1971 р.н., уродженець м. Шахтар-
ська Донецької області.

Ознайомитися з текстом ухвали про призначення у справі під-
готовчого судового засідання в Єдиному державному реєстрі су-
дових рішень можливо за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/
Review/100477670.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені  
ст. 138 КПК України. Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити 
про неможливість прибуття до суду. Наслідки неприбуття обвинуваче-
ного передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

З опублікуванням цього оголошення обвинувачений вважається по-
відомленим про дату, час і місце розгляду справи. 

Суддя Вайнраух Л.А.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвину-
вальний акт у кримінальному провадженні за  № 42015160000000338 
від 4 червня 2015 року за обвинуваченням Переломи Сергія Віталійови-
ча та Щурікова Миколи Олександровича, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 21.10.2021 року поста-
новлено здійснювати спеціальне судове провадження відносно обви-
нуваченого Щурікова Миколи Олександровича у кримінальному прова-
дженні за обвинуваченням: Переломи Сергія Віталійовича та Щуріко-
ва Миколи Олександровича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв’язку з чим викликається Щуріков Микола Олександрович, 7 лис-
топада 1970 року народження, громадянин України, який народився 
у м. Києві, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 24,  
кв. 26, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, у судове засідання, яке відбу-
деться 23 грудня 2021 року о 13:00 год. у приміщенні Вищого антико-
рупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суд-
дя Шкодін Я.В., судді: Задорожна Л.І., Федоров О.В. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ 

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (надалі — «Товариство»)

21 грудня 2021 року о  07 год. 30 хв. за адресою: Україна, Одеська об-
ласть, Ренійський район, місто Рені, вулиця 28 Червня, буд. 278 (другий по-
верх адміністративної будівлі, кабінет директора № бн), відбудуться  поза-
чергові загальні збори учасників Товариства (надалі — «Загальні збори»).

Реєстрація учасників відбудеться 21 грудня 2021 року з 07 год. 10 хв. 
до 07 год. 25 хв. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
2. Про включення виду діяльності за КВЕД.
3. Про внесення вищезазначених змін до єдиного державного ре-

єстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 
формувань та проведення державної реєстрації Статуту Товариства у 
новій редакції.

Для участі в Загальних зборах учасників Товариства учасникам не-
обхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу учасника чи його представника;
- довіреність на право участі в Загальних зборах учасників (для пред-

ставників юридичних та фізичних осіб), оформлену згідно з чинним за-
конодавством України.

Ознайомитись з проектами документів та рішень можливо за адре-
сою: 68800, Україна, Одеська область, Ренійський район, місто Рені, ву-
лиця 28 Червня, буд. 278, щоденно, крім суботи, неділі, святкових та 
неробочих днів з 10.00 до 17.00 години за попередньої домовленості.

Директор 
ТДВ «РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»             Хамик Володимир Федорович

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіаль-
ного управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті 
Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному прова-
дженні № 42014051100000031 від 22.04.2014 за підозрою Анікіна Олек-
сандра Миколайовича у вчинені кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 2 ст. 409, ч.1 ст. 408 КК України.

 На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України викликається підо-
зрюваний Анікін Олександр Миколайович, 02.03.1987 р.н., зареєстрова-
ний  за адресою: вул. Мічуріна, буд.10, с. Новодар’ївка Ровеньківсько-
го району Луганської області, на 15.12.2021 об 11:00 год, 16.12.2021 об 
11:00 год., 17.12.2021 об 11:00 год. до слідчого Третього слідчого від-
ділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Саляка Андрія 
Богдановича за адресою: вул. Старокозацька, 52, м. Дніпро (каб. № 7) 
для отримання повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 2 ст. 409, ч.1 ст. 408 КК України, допиті як 
підозрюваного у кримінальному провадженні № 42014051100000031 
від 22.04.2014 за ч. 2 ст. 409, ч.1 ст.408 КК України, а також проведен-
ня інших слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному про-
вадженню. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в  
ст.ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосування при-
воду та здійснення спеціального досудового розслідування. 

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового про-
вадження.

Обвинувачений Голубович Андрій Євгенович, який народився 
20.01.1995 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка 
Корольова, 8, кв. 9, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України 
викликається в підготовче судове засідання, яке відбудеться 14.12.2021 
року о 12 годині 00 хвилин у залі судових засідань №106 Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Циб І.В.

Розшукуються спадкоємці після смерті ДАНИЛЮК НАДІЇ МИХАЙЛІВ-
НИ, яка померла 29.11.2014 р. Спадкова справа відкрита приватним но-
таріусом Миколаївського районного нотаріального округу Миколаїв-
ської області, Філіпенко О.М., тел. 0673379802

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового засі-
дання в порядку спеціального судового провадження. Обвинувачений 
Бойченко Володимир 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 викликається в судове засідання, що відбудеться 
17 грудня 2021 року о 10.00 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 статтею 
138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені 
статтями 139, 323 КПК України. 

Суддя А.В. Дерус

Повістка про виклик до суду обвинуваченого
В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області пе-

ребуває кримінальне провадження № 415/7037/21, внесене до ЄРДР за 
№ 22021130000000008 від 14.01.2021 відносно Косенка Едуарда Мико-
лайовича, 27.05.1969 р.н., за обвинуваченням у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в 
порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Косенко Едуард Миколайович зареєстрований за 
адресою: Луганська область, проспект Металургів, 23/58.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд 
Луганської області викликає обвинуваченого Косенка Едуарда Мико-
лайовича за обвинувальним актом у кримінальному провадженні, для 
участі в підготовчому судовому засіданні, що відбудеться 17.12.2021 
року о 10-00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. 
Штейгерська, 38, зал № 4.

Кримінальне провадження розглядається головуючим суддею  
Березіним А.Г.

В оголошенні, надрукованому в №228 «УК» від 26.11.2021р., про 
втрачені документи, видані ОВАКІМЯНУ Ю. О. та ОВАКІМЯН О. О.  
правильно читати «... свідоцтво про право власності на житло  
№1-98-126654 від 26 червня 1998 року...», інше без змін.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового про-
вадження. Обвинувачений Бригадир Павло Сергійович, який народив-
ся 26 лютого 1980 року, проживає за адресою: м. Одеса, вул. Гімназич-
на, 30, кв. 18, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викли-
кається в підготовче судове засідання, яке відбудеться  14.12.2021 ро-
ку о 12 годині 00 хвилин у залі судових засідань №106 Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Циб І.В.

Розшукуються спадкоємці Глушко Віри Іванівни, 08.03.1934 р.н., яка 
померла 17.09.2021року. Спадкоємцям звертатися до приватного но-
таріуса БРНОХО Кійко Наталі Григорівни за адресою: 62203, смт Золо-
чів Богодухівського р-ну Харківської області, вул. Перемоги, 4 (у дворі).

Розшукуються спадкоємці після смерті Ципіна Юрія Васильовича, 

04.04.1930 року народження. Звертатися до Соловйової Світлани Семе-

нівни, нотаріуса м. Краматорська, вул. Академічна, 47, тел. 0953982558.
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