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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОКСАНА МАРКАРОВА:
«Ми не хочемо бути 

частиною Радянського 
Союзу, Російської імперії 
чи Російської Федерації. 

Ми хочемо бути 
суверенними, й ми 
боремося за свою 

незалежність».

Хочете працювати — 
вакцинуйтеся

ОБМЕЖЕННЯ. Відучора набув чинності наказ Міністерства 
охорони здоров’я від 30 листопада 2021 року, що розширює пе-
релік організацій, представники яких підлягають обов’язковій 
вакцинації проти COVID-19. До нього додано працівників орга-
нів місцевого самоврядування; закладів охорони здоров’я дер-
жавної та комунальної форм власності; комунальних підпри-
ємств, установ і організацій.

Працівників цих установ, які не отримали принаймні одну до-
зу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, буде відсторонено від 
роботи без збереження заробітної плати, повідомляє УНІАН. 
Вимога не стосується тих, хто має абсолютні протипоказання 
до щеплень від ковіду й відповідний медичний висновок.

Хоч інфіковані «Омікроном» на 50% рідше потрапляють до 
лікарень порівняно з інфікованими «Дельтою», а  ризик госпіта-
лізації нижчий на 65% для двічі вакцинованих і на 81% — з бус-
терною дозою, кількість нових  хворих зростає. І це може ство-
рити істотне навантаження на медичну систему. Цим і зумов-
лено розширення переліку професій, зазначає профільний мі-
ністр Віктор Ляшко.

200 млрд доларів
досяг торік ВВП країни в доларовому 

еквіваленті. Це найвищий показник 
за всі роки незалежності.  Останній 

рекорд був у 2013 році — $183 млрд

ПАРТНЕРСЬКА ПІДТРИМКА. Євросоюз має два важелі впливу,  
аби примусити сусідню державу-агресора вгамувати  
її агресивні плани щодо нашої країни

Дипломатія  
і стримування

Посол України в США про потребу консолідованого 
опору демократичного світу вірогідній агресії РФ 
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Зручно бути завжди на зв’язку
ЦИФРОВІЗАЦІЯ. Зум-зустрічі, 

прямі трансляції, онлайн-спілкуван-
ня — ніщо із цього не перерветь-
ся для його учасника, який, напри-
клад подорожуючи у справах, пря-
мує з Києва до Пирятина. У цьому 
переконалася група контролерів на 
чолі з віцепрем’єр-міністром — міні-
стром цифрової трансформації Ми-
хайлом Федоровим, що проінспекту-
вала якість зв’язку 4G на цьому ав-
тошляху. 

Михайло Федоров зізнався, що 
інтернет дорогою до Полтавщини 
кілька разів зникав на кілька секунд. 
Проте якщо порівнювати з попере-
дніми етапами контролю, то є про-
грес, але є що й поліпшувати. 

«Розвиток інтернет-інфраструк-
тури не менш важливий, ніж розви-
ток держпослуг. До кінця року якіс-
ний зв’язок 4G має покрити всі між-
народні траси. Два провідні мобіль-
ні оператори пришвидшилися в цьо-

му напрямі. Такі інвестиції в інфра-
структуру дуже часто нерентабель-
ні для операторів. Але держава гото-
ва створювати відповідні стимули та 
взаємодіяти з операторами, бо не-
можливо побудувати цифрову дер-
жаву без якісного інтернету. 

Окремо розвиваємо фіксований 
інтернет. Торік до нього підключено 
понад мільйон українців — це 3 ти-
сячі невеликих сіл, 6 тисяч об’єктів 
соціальної інфраструктури. І цього-

річ така робота триватиме. У країні 
комплексно розвивається і мобіль-
ний, і фіксований інтернет. До кін-
ця 2024 року маємо покрити таким 
зв’язком 95% території країни», — 
зазначив Михайло Федоров. 

Гендиректор Vodafone Україна 
Ольга Устинова акцентувала: «Опе-
ратори розуміють, наскільки важли-
во з’єднувати міста країни не лише 
якісними дорогами, а й швидкісним 
інтернетом. Щоб люди в дорозі мо-

гли працювати. Тому оператори піш-
ли назустріч державі й завдяки ро-
боті, що триває з 2020 року, інвес-
тиціям нині чотири основні міжна-
родні траси: Київ — Львів, Київ — 
Одеса, Київ — Харків та Київ — Дні-
про — на 98% забезпечено якісним 
зв’язком 4G. Решта — на рівні 80%». 

Споруджуватимуть нові базові 
станції на міжнародних автошляхах 
(їх 29), щоб завершити роботу цьо-
горіч. 
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НОРМОТВОРЧІСТЬ

У Харкові на місці 
рекультивованого полігона 
побутових відходів 
будують центр розваг  
та лижні траси 

РЕГІОН

Як знайти спосіб 
одночасно зняти 
мораторій на експорт 
деревини та покласти край 
незаконному вирубуванню 6 

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Деякі питання надання 
будівельної продукції  
на ринку»
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс обговорили ключові аспекти 
співпраці між нашою країною та ЄС
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
ДОКУМЕНТИ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про звільнення М. Балана з посади 

командувача Національної гвардії України
Звільнити БАЛАНА Миколу Івановича з посади командувача Національної гвар-

дії України.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
27 січня 2022 року
№ 34/2022

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення Ю. Лебедя  

виконуючим обов’язки командувача 
Національної гвардії України

Призначити генерал-лейтенанта ЛЕБЕДЯ Юрія Анатолійовича виконуючим обо-
в’яз ки командувача Національної гвардії України.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
27 січня 2022 року
№ 35/2022

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про тимчасове виконання обов’язків  

голови Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації

Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Дарницької районної в місті Ки-
єві державної адміністрації на КАЛАШНИКА Миколу Володимировича.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
27 січня 2022 року
№ 13/2022-рп

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про тимчасове виконання обов’язків 

голови Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації на БАБІЯ Павла Миколайовича.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
27 січня 2022 року
№ 14/2022-рп

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про тимчасове виконання обов’язків  

голови Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Подільської районної в місті Ки-
єві державної адміністрації на КОВАЛЕНКА Сергія Івановича.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
27 січня 2022 року
№ 15/2022-рп

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про тимчасове виконання обов’язків  

голови Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації

Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації на ПОПОВЦЕВА Олександра Сергійовича.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
27 січня 2022 року
№ 16/2022-рп

КАДРОВІ ПИТАННЯ
Президент України 
звільнив:
ЛАГУТУ Ярослава Миколайовича — з посади голови Дарницької районної в місті 

Києві державної адміністрації;
ЩЕРБАКА Ігоря Михайловича — з посади голови Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації;
ГАРЯГУ Олега Олександровича — з посади голови Шевченківської районної в міс-

ті Києві державної адміністрації.
призначив:
БОБРОВИЦЬКОГО Олександра Михайловича — головою Конотопської районної 

державної адміністрації Сумської області;
СЕЛІВОНА Олександра Олександровича — головою Чернігівської районної дер-

жавної адміністрації Чернігівської області.

Мораторій на експорт деревини: 
чи буде кінець історії
НОРМОТВОРЧІСТЬ. Експерти впевнені, що Україна повинна 
знайти спосіб, щоб одночасно зняти всі обмеження на вивезення 
сировини до ЄС та покласти край незаконному вирубуванню

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Торік у вересні у Вер-
ховній Раді було заре-

єстровано законопроєкт 
№4197-д про ринок дереви-
ни, в якому є пункт про знят-
тя мораторію на експорт лі-
су-кругляку. Цим проєк-
том запропоновано скасува-
ти мораторій відповідно до 
рішення Арбітражної гру-
пи у спорі між Україною та 
Євросоюзом щодо експор-
ту деревини, яким було ви-
знано, що повна заборона на 
експорт кругляку, ухвале-
на 2015 року, не відповідає 
статті 35 Угоди про асоціа-
цію України з ЄС (обмежен-
ня експорту та імпорту) і її 
слід відкоригувати відповід-
но до цього документа. 

Законопроєкт ще не ухва-
лено, та він знову викликає 
занепокоєння і непорозу-
міння в експертному сере-
довищі. Є й затяті противни-
ки скасування мораторію, 
і прихильники. «Урядовий 
кур’єр» зібрав різні думки, 
щоб з’ясувати, які можуть 
бути наслідки в разі ухва-
лення  документа.

Норму про 
скасування  
таки прибрали

 Нагадаємо, що торгівля 
необробленою деревиною 
вже тривалий час — пред-
мет суперечок між Украї-
ною і Європейським Сою-
зом. Ще 9 квітня 2015 року 
Україна повністю заборони-
ла експорт лісоматеріалів у 
необробленому вигляді тер-
міном на десять років, ухва-
ливши закон №325-VIII. 
Нині з доопрацьованої комі-
тетом редакції законопроєк-
ту прибрали норму про ска-
сування мораторію на екс-
порт деревини, однак чима-
ло прихильників скасуван-
ня заборони ініціюють пе-
регляд цього питання. Тож 
суперечка між Євро союзом 
та Україною щодо кругля-
ку лишається невиріше-
ною, що ставить нашу кра-
їну перед вибором: збе-
реження українських лі-
сів чи збереження договір-
них зобов’язань перед ЄС?  
Справді, питання дуже не-
просте. 

«Ми єдині в нашому ба-
ченні, що експорт кругляку 
неприпустимий, хоч міжна-
родні партнери наполягають 
на виконанні рішення арбі-
тражу та скасуванні мора-
торію. Якщо парламент під-
тримає законопроєкт у пер-
шому читанні, наступним 
нашим кроком буде робота 
української делегації в ЄС 
над роз’ясненням такого рі-
шення», — вважає заступ-
ниця голови Комітету ВР з 
питань економічного розви-
тку Роксолана Підласа.

Вона наголосила, що 
впродовж останніх місяців 
народні депутати отриму-
ють тривожні сигнали і від 
локальних переробників, і 

від великих підприємств про 
істотне погіршення ситуації 
на ринку деревини.

«Ми спостерігаємо ство-
рення штучного дефіци-
ту, посилення корупцій-
них проявів, і як наслідок 
— погіршення умов веден-
ня бізнесу для представни-
ків і деревообробної, і ме-
блевої галузей. Наше голо-
вне завдання тепер — дати 
цим галузям визначені пра-
вові, економічні та організа-
ційні засади функціонуван-
ня ринку деревини», — по-
яснила Роксолана Підласа.

Її підтримує президент 
асоціації деревообробних, 
меблевих підприємств та 
організацій Юрій Медведєв. 

«Постраждають пере-
довсім приватні, малі під-
приємства. У нас із великих 
підприємств тільки заво-
ди ДСП, і то їх так не мож-
на назвати, бо там чисель-
ність працівників становить 
350—400 осіб. А малий біз-
нес фактично весь розта-
шовано в карпатському ре-
гіоні. Він і нині страждає, 
адже ресурсу не вистачає», 
— вважає Юрій Медведєв. 
На його думку, деревину не 
можна вивозити із країни, 
оскільки це дуже цінний ре-
сурс і його слід переробляти 
в Україні та експортувати у 
вигляді готової продукції.

Він спростував аргумент 
прихильників скасуван-
ня мораторію на вивезен-
ня кругляку, які стверджу-
ють, що немає підстав хви-
люватися, що ліс масово ви-
возитимуть, бо ціни на нього 
в нас вищі, ніж у Європі.

Негативні 
наслідки 
та занепад 
господарства

Однак це питання не мож-
на залишати просто так від-
критим.

«Якщо Україна надалі іг-
норуватиме вирішення цьо-
го питання, то негативні на-
слідки очевидні. Зокрема в 
разі невиконання рішення 
Арбітражної групи ЄС має 
право вимагати від України 

компенсацію. Якщо сторо-
ни не домовляться про ком-
пенсацію, ЄС матиме право 
призупинити зобов’язання, 
які випливають з будь-якого 
положення угоди про зо-
ну вільної торгівлі. Напри-
клад, ЄС може запровади-
ти додаткові мита на імпорт 
українських товарів. Крім 
того, скасування мораторію 
— необхідна умова для по-
дальшої співпраці з МВФ», 
— зазначає голова правлін-
ня громадської організації 
«Асоціація представників 
малого та середнього біз-
несу міста Києва» Максим 
Тютюнников.

Лісові ресурси України 
дуже обмежені: за даними 
Міндовкілля, на 2021 рік лі-
си вкривають 15,9% терито-
рії країни, а оптимальний 
показник — 20%. Це озна-
чає, що показники лісистос-
ті у країні не сягають вста-
новлених нормативів. Попри 
абсолютну заборону експор-
ту кругляку, його вивозять 
з України нелегально — під 
виглядом дров відправля-
ють необроблену деревину. 

«Підтвердження того, що 
в лісової галузі України ве-
ликі проблеми, — скандаль-
не дослідження британ-
ської неурядової організа-
ції Earthsight про незаконне 
вирубування українських 
лісів для одного шведсько-
го бренда, зроблене поза-
торік. Після розслідування 
з’ясувалося, що  нібито про-
давали  меблі з контрабанд-
ного українського буку», — 
зазначає пан Тютюнников.

Тобто й ігнорування арбі-
тражного рішення, і повне 
зняття мораторію на екс-
порт кругляка, на його дум-
ку, може дорого коштувати 
Україні. Виходом із ситуації 
буде знайти баланс між ци-
ми двома ініціативами.

Правових 
актів побільшає

Чи можна ухвалити комп-
ромісний законопроєкт, щоб 
урахувати інтереси й Укра-
їни, і ЄС?

Як вважає Максим Тю-
тюнников, Україна має за-

провадити механізм, за до-
помогою якого зняття мо-
раторію буде максимально 
безболісним.

Оскільки рішення Арбі-
тражної групи встановило, 
що в Україні взагалі немає 
ефективної політики у галу-
зі лісового господарства, то 
першим етапом у виконан-
ні рішення буде формуван-
ня певної системи законо-
давчих та підзаконних нор-
мативно-правових актів, що 
регулюють екологічну скла-
дову і захист лісів. Скасу-
вання мораторію — це вже 
наступна стадія, оскільки 
якщо зробити таке без нала-
годженого ринку обігу дере-
вини, то це лише спростить 
вивезення кругляку.

«Наявність мораторію 
проблему вирубування лі-
сів і нелегальної торгівлі де-
ревиною ніяк не вирішує. 
Навпаки, мораторій дея-
кою мірою стимулює контр-
абанду. Щоб побороти неза-
конне вирубування лісів та 
контра банду, необхідно пе-
редовсім реформувати Дер-
жавну екологічну інспекцію, 
оскільки ефективність цьо-
го контролюючого органу 
вкрай низька. Ця інспекція 
покликана боротися із сис-
тематичними порушення-
ми природоохоронних норм, 
зокрема з незаконними са-
нітарними рубками, однак 
своїх обов’язків вона не ви-
конує», — зазначає пан Тю-
тюнников.

Крім того, доцільним бу-
де в разі скасування морато-
рію надати суб’єктам пере-
роблення деревини, які ма-
ють виробництво в України, 
пріоритетне право придба-
вати сировину. Так ми вра-
хуємо і національні інтере-
си, які полягають у розви-
тку економіки, створенні ро-
бочих місць, збільшенні над-
ходжень до бюджету.

Тобто такі заходи дадуть 
змогу  захистити довкілля 
та ліси від неконтрольова-
них рубок та інших зловжи-
вань, однак  буде забезпе-
чено і можливість експорту 
необроблених лісоматеріа-
лів відповідно до міжнарод-
них зобов’язань України.

Правоохоронці дедалі частіше отримують сигнали, що вирубування здорових дерев 
маскують під санітарне 
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Секретаріат Кабінету Міністрів України з глибоким сумом спові-
щає, що 29 січня 2022 р. на 73-му році пішов з життя колишній 
заступник начальника Управління моніторингу та ринкових пере-
творень в енергетичному секторі економіки, завідуючий сектором  
моніторингу вугільної промисловості 

НІКОЛАЄВ Геннадій Миколайович, 
який працював в Секретаріаті Кабінету Міністрів України з 1993 по 
2010 рік, був нагороджений орденом Данила Галицького та Почес-
ною грамотою Кабінету Міністрів України. 

Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким покійного.
Світла пам’ять про доброзичливу, чуйну і працелюбну людину на-

завжди залишиться в серцях тих, хто знав і працював разом з ним.

СПІВЧУТТЯ
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ДОКУМЕНТИ

ПОСТАНОВА 
від 26 січня 2022 р. № 49 

Київ

Про затвердження Типової форми договору  
про встановлення земельного сервітуту  

для розміщенняоб’єктів енергетики та передачі 
електричної енергії

Відповідно до частини восьмої статті 16 Закону України «Про землі енергетики 
та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» Кабінет Міністрів Укра-
їни ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Типову форму договору про встановлення земельного сервітуту для 
розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії, що додається. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 січня 2022 р. № 49

ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ  
про встановлення земельного сервітуту для розміщення  

об’єктів енергетики та передачі електричної енергії
________________________________                  ___  _________ 20___ р.
             (місце укладення)
Власник/користувач ___________________________________________________
           (власне ім’я та прізвище фізичної особи,

______________________________________________________________________,        
 найменування юридичної особи)

з однієї сторони, та сервітуарій (особа, на користь якої укладено сервітут) _______
______________________________________________________________________

 (власне ім’я та прізвище фізичної особи,
______________________________________________________________________,                  

 найменування юридичної особи)
з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

Предмет договору
Земельний сервітут встановлюється щодо*:

земельної ділянки

частини земельної ділянки
місце розташування ___________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

площа (гектарів) _____________________________________________________,
кадастровий номер ___________________________________________________

______________________________________________________________________,
цільове призначення земельної ділянки ___________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

форма власності/вид користування _____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________, 

дата реєстрації права власності/користування _____________________________
______________________________________________________________________,

в інтересах сервітуарія на право:
так              ні

    розміщення споруд опорних конструкцій повітряних ліній електропередачі
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

 так               ні
розміщення трансформаторних підстанцій
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

  так              ні
розміщення розподільних пунктів, пристроїв і споруд
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

  так              ні
будівництва чи проведення планових ремонтних робіт лінійних 
об’єктів енергетичної інфраструктури
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

  так              ні
будівництва, реконструкції, капітального ремонту, розміщення та 
експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

  так              ні
проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та інших 
матеріалів через земельну ділянку для будівництва і експлуатації  
лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

  так             ні
розміщення на земельній ділянці інформаційних щитів,  
попереджувальних знаків, які стосуються будівництва та  
експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________

  так             ні
проведення вишукувальних, дослідних та інших робіт для будівництва 
лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Строк, на який встановлено сервітут
Договором встановлюється*:

строковий земельний сервітут строком на _____________________________

постійний земельний сервітут
Розмір плати за договором та строк її внесення

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Права та обов’язки сторін
Права власника/користувача: ___________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Обов’язки власника/користувача: _______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Права сервітуарія: ____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Обов’язки сервітуарія: _________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Зміна умов договору і припинення його дії
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Прикінцеві положення
Право земельного сервітуту виникає з моменту його державної реєстрації в по-

рядку, встановленому для державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Реквізити сторін
Власник/користувач

___________________________________ 
(власне ім’я та прізвище фізичної особи, 

Сервітуарій
__________________________________ 

(власне ім’я та прізвище фізичної особи, 
____________________________________

серія (у разі наявності) і номер паспорта, 
__________________________________

серія (у разі наявності) і номер паспорта, ким
___________________________________

ким і коли виданий, та реєстраційний номер
__________________________________
і коли виданий, та реєстраційний номер облікової

___________________________________
облікової картки платника податків (у разі наявності),  
___________________________________
найменування юридичної особи, що діє на підставі 

________________________________
картки платника податків (у разі наявності),  

_________________________________
найменування юридичної особи, що діє на підставі 

___________________________________
установчого документа (назва, ким і коли

________________________________
установчого документа (назва, ким і коли

___________________________________
затверджений), код згідно з ЄДРПОУ, місце 

_________________________________
затверджений), код згідно з ЄДРПОУ, місце 

___________________________________
реєстрації особи або її фактичне місцезнаходження) 

________________________________
реєстрації особи або її фактичне місцезнаходження)

Додаток до договору**: 
технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини  
земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки

За домовленістю сторін у додатки до договору можуть додаватися інші документи та 
матеріали.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Підписи сторін

Власник/користувач Сервітуарій
___________________________________ __________________________________

____________
 *  Відмітка проставляється лише в одній з наведених клітинок у відповідному розділі договору.
 **  Зазначається відповідний вид документації із землеустрою, що додається до договору, та у 
разі необхідності за домовленістю сторін додаються інші документи та матеріали.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 січня 2022 р. № 58 
Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України  

від 17 вересня 2014 р. № 460
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 460 «Про 

затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі звіль-
нення військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку 
з мобілізацією» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2184) зміни, що дода-
ються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 січня 2022 р. № 58

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 460

1. Назву та постановляючу частину постанови викласти в такій редакції:
«Про затвердження Порядку та умов виплати деяким  

категоріям військовослужбовців одноразової грошової  
допомоги у разі звільнення з військової служби»;

«Затвердити Порядок та умови виплати деяким категоріям військовослужбовців 
одноразової грошової допомоги у разі звільнення з військової служби, що додають-
ся.».

2. У Порядку та умовах виплати одноразової грошової допомоги у разі звільнення 
військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобі-
лізацією, затверджених зазначеною постановою:

1) назву Порядку та умов викласти в такій редакції:
«ПОРЯДОК  

та умови виплати деяким категоріям військовослужбовців  
одноразової грошової допомоги у разі звільнення з військової служби»;

2) пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
«1. Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під 

час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб із чис-
ла резервістів в особливий період (далі — військовослужбовці) та звільняються із 
служби, виплачується одноразова грошова допомога (далі — допомога) в розмірі 4 
відсотки місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць 
служби, але не менш як 25 відсотків місячного грошового забезпечення.

2. Військовослужбовцям виплата допомоги здійснюється за період військової 
служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або військової служ-
би за призовом осіб із числа резервістів в особливий період із дня їх призову на 
відповідну військову службу без урахування періоду попередньої військової служ-
би, на якій вони перебували, за винятком тих осіб, які при попередньому звільнен-
ні з військової служби не набули права на отримання грошової допомоги, передба-
ченої пунктом 2 статті 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військо-
вослужбовців та членів їх сімей».»;

3) пункт 6 після слів «що набрав законної сили» доповнити словами  
«, у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відпові-
дальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 січня 2022 р. № 92-р 
Київ

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету 
Міністрів України від 24 лютого 2021 р. № 176

Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 р. 
№ 176 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань повернення активів збан-
крутілих банків» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 21, ст. 935, № 76, ст. 4783) 
зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 26 січня 2022 р. № 92-р

ЗМІНИ, 
що вносяться у додаток до постанови Кабінету Міністрів  

України від 24 лютого 2021 р. № 176
1. Позицію
«Заступник Міністра економіки»
замінити такою позицією:
«Перший заступник (заступник) Міністра економіки».
2. Позицію
«Заступник Керівника Офісу Президента України (за згодою)»
замінити такою позицією:
«Генеральний директор Директорату з питань економічної політики Офісу Прези-

дента України (за згодою)».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ОГОЛОШЕННЯ

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської облас-
ті (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває кримінальне проваджен-
ня №22017180000000102 (номер провадження 1-кп/569/138/21, справа  
№ 569/714/18) про обвинувачення Степаненка Віталія Володимировича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Крижова Окса-
на Григорівна викликає обвинуваченого Степаненка Віталія Володимирови-
ча, 03.10.1979 року народження, громадянина України, уродженця с. Селидо-
ве Донецької області, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Донецьк,  
вул. Більшовиків, буд. 26, кв. 2 у судове засідання на 07 лютого 2022 року  на 
15 год. 30 хв.; 17 лютого 2022 року на 14 год. 00 хв.; 18 лютого 2022 року на  
12 год.  00 хв.

Судові засідання призначені та відбудуться в приміщенні Рівненського 
міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) в залі судових засідань №2.

 Царичанська державна нотаріальна контора Дніпропетровської області 

сповіщає про відкриття спадкових справ після померлих:

— Оровецького Григорія Петровича, дата смерті 02.08.2021 рік; 

— Лях Ганни Григорівни, дата смерті 18.04.2021 рік;

— Вакуленко Ганни Захарівни, дата смерті 22.10.2010 рік;

— Носенка Миколи Анатолійовича, дата смерті 21.05.2021 рік;

— Павленка Миколи Яковича, дата смерті 22.08.2009 рік 

Спадкоємців прохання звертатися до нотаріальної контори за адресою:     

51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, смт Царичанка,  

вулиця  14-ї Гвардійської дивізії, 15,  тел. 0569031468.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 січня 2022 р. № 93-р 
Київ

Про зміну складу конкурсної комісії з визначення 
претендентів на посади незалежних членів 

наглядової ради державного банку
Внести до складу конкурсної комісії з визначення претендентів на посади неза-

лежних членів наглядової ради державного банку, затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. № 887, із змінами, внесеними роз-
порядженнями Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2019 р. № 1024, від 3 черв-
ня 2020 р. № 613 та від 9 червня 2021 р. № 611 (Офіційний вісник України, 2021 р., 
№ 48, ст. 3003), такі зміни: 

ввести до складу конкурсної комісії Шурму Ростислава Ігоровича — заступника 
Керівника Офісу Президента України як представника Президента України та Кудіна 
Дениса Ігоровича — першого заступника Міністра економіки як представника Кабі-
нету Міністрів України, вивівши з її складу Ліпінську Світлану Олександрівну та Мак-
симова Олександра Анатолійовича;

замінити прізвище члена конкурсної комісії Скрипкіної Олени Миколаївни на Філь.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 січня 2022 р. № 94-р 
Київ

Про передачу окремого індивідуально визначеного 
майна у власність Губиниської селищної 

територіальної громади
Передати автобус марки «ATAMAN» D-093S2 2015 року випуску, номер шасі (ку-

зова) Y7BD093S2FB000170, у власність Губиниської селищної територіальної грома-
ди Новомосковського району Дніпропетровської області.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 січня 2022 р. № 95-р 
Київ

Про передачу будівель у спільну власність 
територіальних громад Запорізької області

Передати будівлі (реєстраційний номер 665340023101) по вул. Ленській, 45, у  
м. Запоріжжі, що розміщені на земельній ділянці площею 11,9002 гектара (кадастро-
вий номер 2310100000:04:040:0005), у спільну власність територіальних громад За-
порізької області.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 січня 2022 р. № 96-р 
Київ

Про внесення пропозицій щодо застосування  
персональних спеціальних економічних  

та інших обмежувальних заходів (санкцій)
1. У зв’язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, 

що призвела до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її гро-
мадян, тимчасової окупації частини території, численних людських жертв, реальних 
та потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці і суверенітету 
України, а також систематичним здійсненням переслідування громадян України на 
тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя від-
повідно до частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» схвалити та внести 
у триденний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропози-
ції щодо застосування строком на п’ять років персональних спеціальних економічних 
та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб за переліком згідно з до-
датком (для службового користування). 

2. Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністер-
ству економіки, Міністерству закордонних справ, Фонду державного майна, Адмі-
ністрації Державної прикордонної служби, Державній міграційній службі разом із 
Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Національним банком та іншими 
державними органами відповідно до компетенції забезпечити виконання рішення 
Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеці-
альних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), проведення моніто-
рингу стану виконання такого рішення та його ефективність.

3. Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішенням Ради націо-
нальної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних еко-
номічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) поінформувати компетентні ор-
гани Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади та інших держав з 
метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних за-
ходів (санкцій).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Голосіївський районний суд м. Києва викликає 
Мардояна Фрунзе Амазасповича, 01.02.1954 р.н. 
(останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сім-
ферополь, вул. Ковильна, 36, кв. 84), який обвинува-
чується у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться в приміщенні су-
ду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника По-
тєхіна, 14-а, каб. № 39, об 11 годині 30 хвилин 8 лю-
того 2022 року. 

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу. З 
моменту опублікування даного оголошення обвину-
вачений вважається належним чином повідомлений 
про місце, дату і час судового засідання. 

Головуючий суддя Дідик М. В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Те-
лятникову Раїсу Федорівну, 01.03.1941 р.н. (останнє 
відоме місце проживання: вул. Адмірала Юмашева, 
13-А, кв. 3, м. Севастополь, АР Крим), яка обвинува-
чується у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться в приміщенні су-
ду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника По-
тєхіна, 14-А, каб № 39, о 13 годині 00 хвилин 8 лю-
того 2022 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу. 
З моменту опублікування даного оголошення обви-
нувачена вважається належним чином повідомлена 
про місце, дату і час судового засідання. 

Головуючий суддя Дідик М. В.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає об-
винувачену Нікіщенко Марину Ігорівну, 09.04.1983 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: вул. 
Приморська, 26, с. Углове, Бахчисарайський район,  
АР Крим), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся о 15 годині 00 хвилин 8 лютого 2022 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні 
Голосіївського районного суду міста Києва за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал №33, 
головуючий суддя Дмитрук Наталія Юріївна.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту 
опублікування даного оголошення обвинувачена вважа-
ється належним чином ознайомлена з його змістом.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Дмитрієва Тимофія Михайловича, 29.01.1969 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
вул. Репіна, 4, кв. 42, м. Севастополь), у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у судове засідання, яке відбудеться 09 люто-
го 2022 року о 10 год. 00 хв. 

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 404, під го-
ловуванням судді Кітова О. В.

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

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Лу-
біну Людмилу Євгенівну, 30.05.1957 р.н. (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Героїв Сталінграду, 33, кв. 87), яка обвинувачу-
ється у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться в приміщенні суду 
за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, 14-а, зал № 39, о 12 годині 30 хвилин 8 люто-
го 2022 року. 

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу. 
З моменту опублікування даного оголошення обви-
нувачена вважається належним чином повідомлена 
про місце, дату і час судового засідання. 

Головуючий суддя Дідик М. В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає 
Карпушенка Володимира Валерійовича, 12.12.1974 
р.н. (останнє відоме місце проживання: м. Севасто-
поль, вул. Адмірала Юмашева, 25, кв. 69), який об-
винувачується у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2  
ст. 437, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 КК України, у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться в приміщен-
ні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника 
Потєхіна, 14-А, каб. № 39, о 10 годині 30 хвилин 10 
лютого 2022 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу. З 
моменту опублікування даного оголошення обвину-
вачений вважається належним чином повідомлений 
про місце, дату і час судового засідання. 

Головуючий суддя Дідик М. В.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Чеснокова Олександра Євгеновича, 12.08.1966 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
вул. Маринеско, 5, кв. 5, м. Севастополь), у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого 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 судове засідання, яке відбудеть-
ся 8 лютого 2022 року об 11 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 404, під го-
ловуванням судді Кітова О. В.

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

Дарницький районний суд м. Києва викликає Толма-
чова Олександра В’ячеславовича, 23.01.1971 р.н., (який 
зареєстрований та проживає за адресою: просп. Геро-
їв Сталінграду, 36/56, м. Севастополь) обвинуваченого 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, у судо-
ве засідання, призначене 10 лютого 2022 року об 11 год. 
30 хв. 

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

Судове засідання у кримінальному провадженні відбу-
деться в приміщенні Дарницького районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

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

Суддя О. Ю. Рудюк

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченого Кошелєва Василя Іва-
новича для розгляду кримінального провадження, 
внесеного до ЄРДР за № 42016000000002775 від 
07.10.2016 року, відносно Кошелєва Василя Іванови-
ча, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підго-
товче судове засідання відбудеться 10.02.2022 року 
о 09 год. 30 хв. в приміщенні Святошинського район-
ного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба 
Kоласа, 27-А, каб. 401-402.

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

Суддя Жмудь В. О.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченого Григорова Андрія Івано-
вича для розгляду кримінального провадження, вне-
сеного до ЄРДР за №22017011000000020 відносно 
Григорова Андрія Івановича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
та повідомляє, що підготовче судове засідання відбу-
деться 08.02.2022 р. о 16.30 год. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

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

Суддя Оздоба М. О.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Яку-
бовича Ігоря Володимировича, 11.04.1966 р.н., та Гаври-
лова Ігоря Олексійовича, 16.10.1969 р.н., в якості обви-
нувачених в судове засідання. 

Одночасно повідомляємо, що судом призначено су-
дове засідання на підставі обвинувального акта у кримі-
нальному провадженні, за яким висунуте обвинувачен-
ня Якубовичу Ігорю Володимировичу, 11.04.1966 р.н., та 
Гаврилову Ігорю Олексійовичу, 16.10.1969 р.н., за ч. 5  
ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України у відкритому судовому за-
сіданні на 13 годину 00 хвилин 10 лютого 2022 року, про 
що повідомити зацікавлених осіб. 

Здійснювати спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченого Якубовича Ігоря Володимиро-
вича, 11.04.1966 р.н., та Гаврилова Ігоря Олексійовича, 
16.10.1969 р.н., у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. 

Суддя В. В. Бугіль

Дарницький районний суд м. Києва викликає Белоу-
сова Едуарда Феліксовича, 27.07.1958 р.н., (який заре-
єстрований та проживає за адресою: вул. Блюхера, буд. 
21, кв. 65, м. Сімферополь, АР Крим, Україна) обвину-
ваченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судо-
ве засідання, призначене 07 лютого 2022 року об 11 год. 
15 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
документ, що посвідчує особу. Судове засідання у кри-
мінальному провадженні відбудеться в приміщення Дар-
ницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Севастопольська, 7/13.

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

Суддя Коляденко П. Л.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Зайце-
ва Петра Дмитровича, 05.07.1952 р.н., (який зареєстро-
ваний за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. По-
льова, 24/23, кв. 84-а ) обвинуваченого у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого за ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, при-
значене 11.02.2022 року о 09 год. 45 хв.

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

Судове засідання у кримінальному провадженні від-
будеться в приміщенні Дарницького районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

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

Суддя Щасна Т. В.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Кові-
тіді Ольги Федорівни, 07.05.1962 року народження, об-
винуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. 

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викли-
кається Ковітіді Ольга Федорівна, 07.05.1962 року наро-
дження, обвинувачена у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 10 лютого 2022 року о 12-00 год. в примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 5, під головуванням 
судді Криворот О. О. 

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

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Би-
кова Романа Михайловича, 21.03.1973 року народження, 
як обвинуваченого в судове засідання по кримінально-
му провадженню №42016110350000157, внесеному до 
ЄРДР 07.06.2016 року відносно Бикова Романа Михай-
ловича у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено су-
довий розгляд на підставі обвинувального акта в кримі-
нальному провадженні, за яким висунуте обвинувачен-
ня Бикову Роману Михайловичу у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України у відкритому судовому засіданні на 10 годину 00 
хвилин 11 лютого 2022 року, про що повідомляємо заці-
кавлених осіб.

Суддя В. В. Бугіль

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 

14.02.2022 року об 11 год. 00 хв. буде проводитися під-
готовче судове засідання у кримінальному проваджен-
ні № 420141103500004228 по обвинуваченню Ососкова 
Олексія Анатолійовича, 18.09.1978 р.н., у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Осо-
сков Олексій Анатолійович.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13,  
каб. 17.

Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Коши-
ця, 5-А.

Суддя А. В. Скуба

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження 
Обвинувачений Жигайлов Микола Володимирович, який на-

родився 02.05.1975 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, 
вул. Академіка Вільямса, буд. 50-А, кв. 14, відповідно до вимог 
297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, яке від-
будеться 08.02.2022 року об 11 годині 30 хвилин в залі судових 
засідань №231 Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засідан-
ні в якості обвинувачених.

Суддя В. Попревич

Втрачені Свідоцтво про право власності для прогулянко-

вих суден 

СП № 000705 від 17.01.2017 року та Свідоцтво 

про право плавання під державним прапором України 

(судновий патент) АП № 000362 від 17.01.2017 року на ім’я 

Гуртовий Валерій Пилипович на човен «Finval-505», 

2016 року побудови з бортовим номером «uа 5406 KV», 

вважати недійсними.

Приватний нотаріус Звенигородського району 

нотаріального округу Черкаської області Білоус В. П. 

повідомляє спадкоємців померлого 05.08.2021 року 

Тимошенко Михайла Івановича про заведення до його 

майна спадкової справи, та викликає його спадкоємців 

для оформлення спадщини. Контактні дані: 20603, 

Звенигородський район, Черкаська область, місто Шпола, 

вулиця Героїв Крут, 10, оф. 3. Тел.: 0972627860.

Втрачене Свідоцтво 
про право на спадщину за за-
повітом, видане на ім’я Чер-
нявського Сергія Євгенійови-
ча, посвідчене державним но-
таріусом Другої київської дер-
жавної нотаріальної контори 

05 грудня 2007 року, викладе-
не на бланку ВКВ № 832453, 
зареєстроване в реєстрі за  

№ 7-3611, вважати недійсним.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Вас, Соколовсько-
го Ігоря Станіславовича, як обвинуваченого на 14 годину 00 хвилин 10 
лютого 2022 року у справі за обвинуваченням Соколовського Ігоря Ста-
ніславовича, 02.10.1981 року народження, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст 111 КК України за адресою:  
м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 47, для участі у підготовчому судовому 
засіданні.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Іваніна Ю. В.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 09.02.2022 року о 09 

год. 00 хв. буде проводитися підготовче судове засідання у кримінальному 
провадженні № 22020000000000254 по обвинуваченню Єгорова Андрія Ми-
хайловича, 12.08.1962 р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 110, ч.4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5  
ст. 27,ч. 2 ст. 28,ч. 2 ст. 437 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Єгоров Андрій Михайлович.
Справу розглядає суддя Скуба А. В.
Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13 каб. 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.

Суддя Скуба А. В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Смірнова М.Б., 14.12.1986 
р.н., який проживає за адресою: АР Крим, Білогірський p., с. Ароматне, вул. 
Молодіжна, 40, у підготовче судове засідання у кримінальному проваджен-
ні за Смірнова Максима Борисовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, яке відбудеться в приміщенні суду 08 люто-
го 2022 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, 
каб. 14, під головуванням судді Просалової О. М.

У разі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 323 КПК України судовий роз-
гляд може здійснюватися за відсутності обвинуваченого.

Поштова адреса : 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-а.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

ОГОЛОШЕННЯ

НКРЕКП інформує про відкриття провадження у справі №640/34030/21 за позовом Товариства з обме-

женою відповідальністю «Альба» до НКРЕКП, про визнання протиправним та нечинним підпункту 2 пунк-

ту 8.4.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018,  

№ 312, засідання у якій призначено на 07.02.2022 о 14:00 в приміщенні Окружного адміністративного суду  

м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал судових засідань № 35.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Рогатіна Василя Петровича, 11.12.1957р.н., (який зареєстрований за адре-
сою: АР Крим, м. Бахчисарай, вул. Міндальна, 42 ) обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного за ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, призначене 11 лютого 2022 року о 10 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.
Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адре-

сою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-

дження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Щасна Т. В.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ
Київська обласна державна адміністрація (Організатор) оголошує 

конкурс з перевезення пасажирів на міжміських та приміських  
автобусних маршрутах загального користування, віднесених  
до компетенції Київської обласної державної адміністрації. 

Київська обласна державна адміністрація (далі — Організатор), відповідно до Закону 
України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення па-
сажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, запрошує юридичних та фізичних 
осіб взяти участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобус-
них маршрутах загального користування, віднесених до компетенції Київської обласної дер-
жавної адміністрації. 

Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських  автобусних марш-
рутах загального користування, віднесених до компетенції Київської обласної державної ад-
міністрації, затверджені розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації 
від 03 жовтня 2018 року № 555 та зареєстровані в Головному територіальному управлінні юс-
тиції у Київській області 09 жовтня 2018 року за № 124/1151:

1. Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньо-
обласних) автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі те-
риторії Київської області (далі — Умови), розроблено відповідно до законів України «Про 
місцеві державні адміністрації», «Про автомобільний транспорт», постанов Кабінету Мі-
ністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведен-
ня конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»  
(зі змінами та доповненнями) (далі — Порядок), від  18 лютого 1997 року № 176 «Про за-
твердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (зі змінами 
та доповненнями), наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 ро-
ку № 285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їх-
нього використання за видами сполучень та режимами руху», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (зі змінами та доповненнями), і визнача-
ють умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначе-
ні на відповідному об’єкті конкурсу.

2. Метою проведення конкурсу є створення конкурентного середовища, визначення на 
конкурсних засадах автомобільних перевізників, здатних забезпечувати належну якість об-
слуговування перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах, до-
тримання вимог законодавства України на автомобільному транспорті.

3. Терміни в цих Умовах вживаються в значеннях, наведених у законодавстві в сфері ав-
томобільного транспорту.

4. Конкурс з перевезення пасажирів на міжміських та приміських  автобусних маршру-
тах загального користування, віднесених до компетенції Київської обласної державної адмі-
ністрації (далі — Конкурс), проводиться відповідно до вимог Закону України «Про автомо-
більний транспорт», Порядку, інших нормативних актів у сфері транспортного обслуговуван-
ня та цих Умов.

5. Організатором Конкурсу є Київська обласна державна адміністрація (далі – Організа-
тор).

6. Ці Умови є обов›язковими для членів постійного конкурсного комітету для розгляду 
конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможців конкурсів з пере-
везення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користу-
вання, віднесених до компетенції Київської обласної державної адміністрації, перевізників-
претендентів та Організатора.

7. На Конкурс виносяться маршрут (кілька маршрутів), які входять до затвердженого Ре-
єстру міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутів загального ко-

ристування, організатором яких є Київська обласна державна адміністрація. На Конкурс ви-
носяться маршрути із затвердженими паспортами.

8. Перевізники – претенденти, які братимуть участь у Конкурсі, повинні мати достатню 
кількість автобусів, які відповідають цим Умовам та категорії не нижче ЄВРО – 2.

9. Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на автобусному маршруті 
загального користування, має відповідати таким критеріям:

1) для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користування, віднесених до компетенції Київської обласної держав-
ної адміністрації, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхньо-
го використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністер-
ства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованим в Міністер-
стві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (зі змінами та доповненнями), на 
приміських автобусних маршрутах — автобусів категорії  М2 та М3 класу А, В, І, ІІ, ІІІ, на між-
міських автобусних маршрутах (протяжністю до 150 км) — автобусів категорії М2 та М3 кла-
су А, В, ІІ, ІІІ, а на міжміських автобусних маршрутах (протяжністю понад 150 км) – автобу-
сів категорії М3 класу В, ІІ, ІІІ;

2) рухомий склад, що пропонується перевізником – претендентом для перевезення па-
сажирів на автобусних маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками, па-
сажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного тран-
спорту;

3) на об’єкті Конкурсу, що являє собою приміські внутрішньообласні автобусні маршру-
ти загального користування, перевізник повинен забезпечити роботу транспортних засобів, 
пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
в кількості до 50 відсотків загальної кількості автобусів – з 01 січня 2020 року.

Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломо-
більних груп населення, повинні бути пристосовані для користування особами з інвалідністю 
з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати мож-
ливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, 
текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок.

10. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюється відповідно до державних соціаль-
них нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.

11. Перевізники зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним 
законодавством України.

12. Перевізник – претендент зобов’язаний мати достатню кількість транспортних засо-
бів для виконання перевезень, що визначені для обслуговування об’єкта Конкурсу, та пере-
везень, що повинні виконуватися відповідно до чинних договорів. Достатня кількість тран-
спортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, 
та кількість резервних транспортних засобів, що становить 10 відсотків необхідної кількості 
автобусів для виконання перевезень.

13. Автобуси, які пропонуються перевізником — претендентом для резерву (автобуси для 
заміни рухомого складу у разі виходу техніки з ладу), повинні бути не нижче за показника-
ми категорії, класу, комфортності основних транспортних засобів, передбаченими цими Умо-
вами та Порядком.

14. До додаткових умов належить наявність обладнання у перевізника – претендента GPS-
системи, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобус-
ному маршруті, а також у визначений Організатором термін обладнати всі транспортні за-
соби камерами відеоспостереження для огляду та запису внутрішнього простору салону та 
дороги.

15. У разі відсутності в перевізників — претендентів транспортних засобів, що відповіда-
ють Умовам, вони мають право подавати заяву на участь у Конкурсі та документи, що містять 
характеристику наявних автобусів, які перевізник — претендент пропонує використовувати 
на даному об’єкті Конкурсу, а також інвестиційний проект — зобов’язання щодо оновлення 
парку транспортних засобів на даному об’єкті на визначений період до п’яти років.

16. У разі відсутності перевізників – претендентів, які мають автобуси, що відповідають 
Умовам, Конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на дано-
му об’єкті  автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають Умовам за кла-
сом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних 
проектів — зобов’язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати 
всім вимогам, у термін до п’яти років.

17. Організатор  укладає з переможцем Конкурсу договір про перевезення пасажирів на 
5 років, у разі відсутності у переможця Конкурсу автотранспортних засобів, що відповідають 
цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, але відповідають 
вимогам безпеки, Організатор укладає з ним договір терміном на 1 рік.

18. Не допускаються до участі у Конкурсі перевізники — претенденти, які визначені в стат-
ті 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» та в пункті 12 Порядку.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 03 березня 2022 року. Початок проведення 
засідання конкурсного комітету об 11:00 год. у приміщенні Київської обласної державної ад-
міністрації за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 740 (7 поверх).

Плата за участь у конкурсі перевізником-претендентом за один об’єкт конкурсу складає 
5000 (п’ять тисяч) грн. Кошти перераховуються на рахунок UA768201720313241001201016412 
МФО 820172 Держказначейська служба України м. Києві код ЄДРПОУ 34694993, отримувач 
— «Управління пасажирських перевезень Київської обласної державної адміністрації», при-
значення платежу — «Плата за участь в конкурсі 03 березня 2022 року». 

УВАГА! Для отримання необхідної інформації про об’єкти конкурсу та одержання блан-
ків документів для участі в конкурсі звертатись до управління пасажирських перевезень Ки-
ївської обласної державної адміністрації за адресою м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012 
щоденно з дати публікації оголошення до 10 лютого 2022 року включно, у робочі дні з по-
неділка по четвер з 8:00 до 17:00, п’ятниця з 8:00 до 15:45, обідня перерва з 12:00 до 12:45. 

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу: (044) 286-81-22, (044) 286-86-43, 
e-mail: perevez@koda.gov.ua.

Документи на участь у Конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих 
конвертах (пакетах) з позначками на кожному конверті «№1» та «№2» відповідно, із зазна-
ченням дати конкурсу та назви перевізника-претендента, який подає документи для участі 
у Конкурсі. Прийом документів відбувається з дня публікації даного оголошення, щоденно у 
робочі дні за графіком: пн.-чт. з 8:00 до 17:00, п’ятниця з 8:00 до 15:45, обідня перерва з 12:00 
до 12:45 за адресою м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012. Кінцевий строк прийняття до-
кументів 17:00 10 лютого 2022 року.

Для участі в Конкурсі перевізникам — претендентам необхідно подати окремо щодо кож-
ного об’єкта Конкурсу документи, визначені статтею 46 Закону України «Про автомобільний 
транспорт», за формою згідно з додатками 1 — 4 Порядку, а саме:

1. заяву на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загально-
го користування за формою згідно з додатком 1 до Порядку;

2. відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті, ра-
зом з копіями сертифікатів відповідності та екологічності за формою згідно з додатком 2 
до Порядку;

3. відомості про додаткові умови обслуговування маршруту за формою згідно з додат-
ком 3 до Порядку;

4. документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати 
проведення конкурсу;

5. анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів за формою згідно з до-
датком 4 до Порядку;

6. копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь плат-
ників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) за останній квартал.

Документи, подані перевізником-претендентом для участі в конкурсі, пронумеровуються, 
прошнуровуються, підписуються автомобільним перевізником або уповноваженою особою 
автомобільного перевізника із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами.

ОБ’ЄКТИ КОНКУРСУ
з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, віднесених до компетенції Київської обласної державної адміністрації

№ 
Об’єкта 

№ маршруту 
або № рейсу

Назва маршруту 
(початковий та кінцевий 

пункт призначення)

Довжина  
маршруту, км.

Кількість оборотних  
рейсів, од. у режимі руху Час від-

правлен-
ня з по-

чаткового 
пункту

Час від-
правлення 
з кінцево-
го пункту

Режим перевезень Структура парку

Прямий Зворотний Звичай-
ний

Марш-
рутного 

таксі

Екс-
прес-
ний

Само-
стійно Паритет Щоден-

ний

Періо-
дичність 

(за днями 
тижня)

Сезон-
ний

Категорія та клас  
автобусів  

за конструкцією

Рекомендована 
кількість зірочок 
за параметрами 
комфортності

Кількість оди-
ниць рухомого 

складу для робо-
ти на маршруті

Мінімальна 
кількість місць 
для сидіння  в 

автобусі 

Наявність ре-
зерву (необ-
хідна кіль-
кість) од.

Кількість рухомого складу при-
стосованого для перевезення 

осіб з інвалідністю та інших ма-
ломобільних груп населення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 275 Яготин АС – Гречана Гребля 49,8 49,8 2 - - - - + - + - - М2, М3, A, B, І, ІІ, IIІ - 1 19 1 1
2 277 Яготин АС -–Згурівка 39,1 39,1 2 - - - - + - + - - М2, М3, A, B, І, ІІ, IIІ - 1 19 1 1
3 306 Крюківщина – Київ АС «Київ» 27,5 27,5 80 - - - - + - + - - М2, М3, A, B, І, ІІ, IIІ - 15 19 2 1
4 308 Яготин АС – Нова Олександрівка 46,0 46,0 4 - - - - + - + - - М2, М3, A, B, І, ІІ, IIІ - 1 19 1 1
5 312 Яготин АС – Право Жовтня 37,0 37,0 4 - - - - + - + - - М2, М3, A, B, І, ІІ, IIІ - 1 19 1 1
6 314 Рудики  – Київ АС «Видубичі» 35,5 35,5 15 15 - - - + - + - - М2, М3, A, B, І, ІІ, IIІ - 5 19 1 1
7 315 Яготин АС – Лизогубова Слобода 32,2 32,2 3 - - - - + - + - - М2, М3, A, B, І, ІІ, IIІ - 1 19 1 1
8 319 Стара Оржиця – Яготин 46,0 46,0 2 - - - - + - + - - М2, М3, A, B, І, ІІ, IIІ - 1 19 1 1
9 335 Русанів – Київ АС «Дарниця» 47,0 47,0 2 2 - - - + - + - - М2, М3, A, B, І, ІІ, IIІ - 2 19 1 1

10 767 Мостище – Київ АС «Дачна» 41,1 41,1 6 - - - - + - + - - М2, М3, A, B, І, ІІ, IIІ - 2 19 1 1

11 778 Яблунівка – Київ АС «Дачна» 50,0 50,0 8 - - - - + - + - - М2, М3, A, B, І, ІІ, IIІ - 1 19 1 1

12 807 Щасливе – Київ АС «Видубичі» 23,3 23,3 15 - - - - + - + - - М2, М3, A, B, І, ІІ, IIІ - 3 19 1 1

13 808 Проліски – Київ АС «Видубичі» 17,2 17,2 13 - - - - + - + - - М2, М3, A, B, І, ІІ, IIІ - 1 19 1 1

14 825 Боярка (ф-ка «Мальва») – Київ АС «Київ» 29,0 29,0 50 50 - - - + - + - - М2, М3, A, B, І, ІІ, IIІ - 20 19 2 1

15

2438/2439
2440/2441
2442/2443
2444/2445
2446/2447
2448/2449

Ковалівка – Київ АС «Південна» 72,0 72,0 6 - -

06:00
07:00
09:00
11:00
14:00  
17:30  

08:00
09:00
11:00
16:00
18:00 
19:00

+ - + - - М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ 1 2 19 1 -

16

2470/2471 
2472/2473 
2474/2475 
2476/2477 
2478/2479 
2480/2481 
2482/2483 
2484/2485

Узин – Київ АС «Південна» 86,0 86,0 8 - -

06:00 
06:10 
06:30 
06:40 
13:00 
15:00 
17:00 
18:00

08:00 
09:00 
10:00 
11:00 
15:00 
18:00 
19:00 
20:00

+ - + - - М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ 1 3 19 1 -

17 2504/2505 Рубченки – Київ АС «Південна» 159,0 159,0 1 - - 11:40 16:55 + - + - - М3, В, ІІ, ІІІ, 1 1 19 1 -

18 2638/2639
2640/2641

Тетіїв АС – Київ АС «Південна»,  
через Володарку 146,0 146,0 2 - - 05:45 

08:15
08:15 
12:40 + - + - - М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ 1 1 19 1 -

19 2660/2661 Високе – Київ АС «Південна» 157,0 157,0 1 - - 07:20 12:10 + - + - - М3, В, ІІ, ІІІ 1 1 19 1 -

20 2666/2667 Денихівка – Київ АС «Південна» 160,0 160,0 1 - -
11:20
Нд.

15:00

18:20 + - - + - М3, В, ІІ, ІІІ 1 1 19 1 -

21 2668/2669 Дібрівка – Київ АС «Південна» 152,0 152,0 1 - - 15:00 18:25 + - - Пт
Нд - М3, В, ІІ, ІІІ 1 1 19 1 -

22 2676/2677 Степове – Київ АС «Південна» 169,0 169,0 1 - - 07:00 
12:30 Нд.

11:35 
17:00 Пт. + - - + - М3, В, ІІ, ІІІ 1 1 19 1 -

23 2678/2679 Степове – Київ АС «Південна» 169,0 169,0 1 - - 05:20  
14:10 Нд.

15:55  
18:45 Нд. + - - + - М3, В, ІІ, ІІІ 1 1 19 1 -

24

2988/2989
2990/2991
2992/2993
2994/2995

Кодра – Київ АС «Дачна» 75,0 75,0 4 - -

06:45
08:30 
13:20 
15:00

10:30
13:00 
17:10 
18:30

+ - + - - М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ 1 2 19 1 -

25

3110/3111
3112/3113
3114/3115
3116/3117
3118/3119
3120/3121
3122/3123
3124/3125

Ровжі – Київ АС «Полісся» 63,0 63,0 8 - -

07:00
08:00
08:55
10:00
10:55
11:55
14:00
17:30

08:30 
09:30
10:30
11:30
15:45
16:45
17:45
19:30

+ - + - - М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ 1 5 19 1 -

26

3166/3167
3168/3169 Ладижичі – Київ АС «Полісся» 78,0 78,0 2 - - 06:20 

15:50
07:50 
19:00 + - + - - М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ 1 1 19

1 -
3206/3207
3208/3209 Людвинівка – Київ АС «Полісся» 119,0 119,0 2 - - 06:00 

12:30
10:30 
15:00 + - + - - М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ 1 2 19

27

3270/3271
3272/3273
3274/3275
3276/3277

Русанів – Київ АС «Дарниця», через 
Плоске 52,0 52,0 4 - -

05:20
09:00 
12:35
17:50

07:00
10:25 
16:25 
19:20

- - - - + М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ 1 1 19 1 -

28

3278/3279
3280/3281
3282/3283
3284/3285
3286/3287

Русанів – Київ АС «Дарниця» 52,0 52,0 5 - -

04:40
06:00 
07:15
12:00 
16:50

06:10 
09:20
14:50
17:30 
20:00

+ - + - - М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ 1 2 19 1 -

29
3424/3425
3426/3427
3428/3429

Коржі – Київ АС «Видубичі» 75,0 75,0 3 - -
05:45
11:45 
15:45

07:10
13:10
17:10

+ - + - - М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ 1 1 19 1 -

30 3520/3521 Згурівка – Переяслав-Хмельницький 77,0 77,0 1 - - 07:00 16:00 + - + - - М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ 1 1 19 1 -

31
3550/3551
3552/3553
3554/3555

Войтове – Київ АС «Видубичі» 101,0 101,2 3 - -
06:50
12:00
17:30

09:00
15:00
19:50

+ - + - - М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ 1 1 19 1 -

32 3624/3625
3626/3627 Старе – Київ АС «Дарниця» 58,0 58,0 2 - - 06:30 

11:40
08:20 
13:10 + - + - - М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ 1 1 19 1 -

33

3636/3637
3638/3639
3640/3641
3642/3643

Сошників – Київ АС «Дарниця» 64,0 64,0 4 - -

06:30 
09:15 
14:40
17:45

08:30 
11:20 
17:30 
19:50

+ - + - - М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ 1 1 19 1 -

34 3998/3999 Гензерівка – Київ АС «Дарниця» 138,0 138,0 1 - - 06:05 14:00 + - + - - М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ 1 1 19 1 -

•  Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні входити в загальну кількість рухомого складу для роботи на маршруті
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оголошення

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 2 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

  ПОГОДА НА ЗАВТРА

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

1..-4
-5..-10

-1..4
0..-5

-3..2
-3..-8

0..5
0..-5

1..-4
-3..-8

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ 
ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КМ-ЗЕРНОТРЕЙД» 
1. Цим повідомленням про скликання загальних зборів учасників по-

відомляємо Вас про скликання загальних позачергових зборів учасни-
ків Товариства з обмеженою відповідальністю «КМ-ЗЕРНОТРЕЙД» (да-
лі — ТОВ), код ЄДРПОУ 41493811 на вимогу виконавчого органу ТОВ. 

2. Позачергові збори будуть проведені:
Дата: 04 березня 2022 року;
Місце: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 44;
Час початку зборів: 11:00.
3. Затверджено наступний порядок денний Зборів:
1) Про звільнення Махмудова Еміна Ханларовича з посади директо-

ра Товариства з обмеженою відповідальністю «КМ-ЗЕРНОТРЕЙД» за 
власним бажанням на підставі його заяви.

2) Про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про 
Махмудова Еміна Ханларовича, як про особу, яка має право вчиняти дії 
від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати догово-
ри тощо.

3) Про призначення на посаду директора Товариства з обмеженою 
відповідальністю «КМ-ЗЕРНОТРЕЙД» Левченка Романа Павловича, ре-
єстраційний номер облікової картки платника податків 3185120237, з 
05 березня 2022 року.

4) Про надання повноважень для проведення державної реєстрації 
змін відомостей про юридичну особу Левченку Роману Павловичу.

4. З метою підтвердження повноважень учасника фізичної особи, та-
кій особі необхідно пред’явити оригінал паспорта (або іншого докумен-
ту, що ідентифікує особу). Якщо представляти інтереси учасника фі-
зичної особи на Зборах буде представник, такому представнику потріб-
но мати оригінал нотаріально посвідченої довіреності та паспорта (або 
іншого документа, що ідентифікує особу), що вказаний у довіреності.

5. При виникненні будь-яких питань Ви можете звертатися за тел. 
(096) 422-09-06 або на електронну адресу: anetkent@gmail.com.

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвину-

вальний акт у кримінальному провадженні за  № 42015160000000338 
від 04 червня 2015 року за обвинуваченням Переломи Сергія Віталійо-
вича та Щурікова Миколи Олександровича, у вчиненні кримінального 
правопорушення, 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 Щурікова 
Миколи Олександровича, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв’язку з чим викликається Щуріков Микола Олександрович, 07 
листопада 1970 року народження, громадянин України, який народив-
ся 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 судові засідання, яке відбу-
деться 10 лютого 2022 року о 16:00 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.

Розшукуються спадкоємці Довбій Клавдії Григорівни, 29 червня 1935 р.н.,  

померлої 21 липня 2021 року. Можливим спадкоємцям звертатися 

до відокремленого підрозділу П’ятої Харківської міської державної нотаріальної 

контори за адресою: 61024, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, буд. 26.

Оголошення про виклик до суду
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 02 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 за-
сідання, яке відбудеться 08 лютого 2022 року о 16 годині 30 хвилин у 
приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Пере-
моги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, 
громадянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець м. Жов-
ті Води Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме 
місце проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води, Дні-
пропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться 08 лютого 2022 року о 
16 годині 30 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 ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 175/5297/21. Дніпропетровський ра-

йонний суд Дніпропетровської області викликає Маргаряна Артема 
Амазасповича як обвинуваченого у вчиненні кримінального правопо-
рушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.115 КК України по обвину-
вальному акту за матеріалами спеціального досудового розслідування  
№ 12014040440001533 на 10:00 год. 07.02.2022 р. Додатково просимо 
надати такі документи: документ, що посвідчує особу. Місцезнаходжен-
ня суду: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт Слобожан-
ське, вул. Теплична, 7,  каб. №16. Суддя: В. В. Бровченко

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно  
з статтею 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судо-

вого рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні 

лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу 

внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у 

зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасо-
во залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або 
серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення осо-

би на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 

прибуття до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільно-
го відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свід-
ка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріа-

ли кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань № 532014080000000003 від 9 січня 2014 року за обви-
нуваченням Рачкова Андрія Володимировича, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Ви-
щого антикорупційного суду від 18 січня 2022 року постановлено здій-
снювати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні 
за обвинуваченням Рачкова Андрія Володимировича, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Рачков Андрій Володимирович, громадянин Украї-
ни, 31.03.1978 року народження, уродженець м. Нікополь, Дніпропе-
тровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  проживан-
ня: вул. Гагаріна, буд. 85, м. Нікополь, Дніпропетровська обл., 53213, 
який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідан-
ня, яке відбудеться 08 лютого 2022 року о 09 годині 30 хвилин у примі-
щенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 
41, телефон +380-44-585-59-51), головуючий суддя: Крук Є. В., Крав-
чук О. О., Білоус І. О. 

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

Розшукується Артемова Тетяна Сергіївна, 21 березня 1976 р.н., 
спадкоємиця Артемової Наталі Володимирівни, 03 грудня 1953 р.н., 

яка померла 21 травня 2021 року. Спадкоємцям звертатися до нотаріуса 
Ященко Я. Ю. за адресою: м. Харків, Пушкінський в’їзд, 11/11-А, протягом 

десяти днів від дати публікації.

Донецький апеляційний суд повідомляє, що розгляд апеляційної скарги про-
курора Саєнка Є. Г. на ухвалу слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Лу-
ганської області від 21 вересня 2021 року про відмову в задоволенні клопотання 
про здійснення спеціального досудового розслідування, у кримінальному прова-
дженні, внесеному в ЄРДР № 62020050000001354 від 01.07.2020 року за озна-
ками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 111 КК України за підозрою Кравченко Ніни Володимирівни, 18.02.1951 року 
народження, яка зареєстрована та мешкає за адресою: м. Луганськ, вул. Чернігів-
ська, 6, призначений на 08 лютого 2022 року на 08-30 годину.

Підозрювану Кравченко Ніну Володимирівну просимо з’явитися у судове за-
сідання на зазначену дату за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Сво-
боди, 10.

Суддя Дмитро КРУПОДЕРЯ

Четверта Харківська міська державна нотаріальна контора повідомляє 

про те, що після смерті Куликова Володимира Вікторовича, 

1950 року народження, який помер 01 квітня 2021 року, 

відкрилася спадщина. 

Спадкоємці, які бажають оформлювати спадщину, запрошуються 

до відокремленого підрозділу 4-ї ХМДНК за адресою: м. Харків, 

вул. Василя Мельникова, 2 у термін до 08 лютого 2022 року.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ІЛЬЇНА С. В.
Громадянин України Ільїн Сергій Вікторович, 29.04.1969 року наро-

дження, уродженець м. Донецька Донецької області, зареєстрований 
за адресою: м. Донецьк, проспект Грінкевича, буд. 8, кв. 15, на підставі 
ст.ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитись в період часу 
з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 07.02.2022, 08.02.2022 та 09.02.2022 
до прокурора у кримінальному провадженні Донецької обласної про-
куратури за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нахімова, 
буд. 35, кабінет № 503, для вручення Вам письмового повідомлення 
про підозру, допиту Вас як підозрюваного та проведення інших слідчих 
(процесуальних) дій  за Вашою участю у  кримінальному провадженні 
№22021050000000197, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 30.09.2021 за ч. 2 ст. 110 КК України. 

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчо-
го без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК Украї-
ни, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України. 

Третя Харківська міська державна нотаріальна контора 

(м. Харків, пр-т Московський, №85, тел. 732-57-41) запрошує 

з’явитися до держнотконтори гр. Гришаєва Ігоря Анатолійовича, 

21.11.1970 року народження,  з питання оформлення спадщини 

після померлої 16.06.2021 року Гришаєвої Людмили Іванівни. 

У разі неявки спадкоємця до нотконтори протягом місяця 

від публікації, спадщину буде оформлено на ім’я іншого спадкоємця.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Амайнд», 

код ЄДРПОУ 38282958 (далі — Товариство), місцезнаходження: 

Україна, м. Київ, б-р. Вацлава Гавела, 4, повідомляє про проведення 

позачергових загальних зборів учасників Товариства, 

що відбудуться 11 березня 2022 року об 11:00 годині, за адресою: 

Україна, м. Київ, б-р. Вацлава Гавела, 4, БЦ «Діамант», 

оф. 518, номер телефону (044) 207 30 50 .
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