
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ  №39 (7160)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 3 9

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 24 лютого 2022 року
USD 29.2549 EUR 33.1707 RUB 3.6448 / AU 55478.99 AG 706.9 PT 31806.22 PD 69654.45

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО КУЛЕБА:
«План А — використання всіх 

інструментів дипломатії 
для стримування Росії та 

запобігання подальшій 
ескалації. План Б — 

боротися за кожен дюйм 
нашої землі у кожному 

місті, кожному 
селі. Доки ми не 

переможемо».

Литва й Польща 
завжди поруч

ПАРТНЕРСТВО. Спільну заяву підписали в Маріїнському пала-
ці перед початком пресконференції президенти України Володи-
мир Зеленський, Литовської Республіки Гітанас Наусєда та Рес-
публіки Польща Анджей Дуда. Переговори відбулися в межах ро-
бочого візиту до України лідерів сусідніх держав. 

Документ рішуче засуджує рішення РФ про визнання квазіут-
ворення на тимчасово окупованих нею територіях України. Поль-
ща й Литва повністю схвалюють і підтримують зусилля України 
з дипломатичного й мирного врегулювання конфлікту на схо-
ді. Україна заслуговує на найпотужнішу підтримку своїх європей-
ських і євроатлантичних прагнень, що відповідає волевиявленню 
та вибору українського народу.  Литва й Польща підтверджують 
підтримку європейської перспективи України згідно з відповідни-
ми спільними деклараціями від 18 березня і 3 травня 2021 року.

Враховуючи прогрес в імплементації Угоди про асоціацію і вну-
трішніх реформ, нинішні безпекові виклики, Україна заслуговує 
на статус кандидата на членство в ЄС. Литва та Польща підтри-
муватимуть Україну в досягненні цієї мети. 

65 
кримінальних проваджень порушено 

за фактами масованих обстрілів 
російськими окупаційними військами 

населених пунктів у зоні ООС

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Він сприятиме військовим  
і правоохоронцям краще контролювати ситуацію.  
І жодним чином не впливатиме на життя людей  
чи роботу бізнесу

Надзвичайний стан 
визначає швидку 
реакцію на загрози

Міністр закордонних справ про плани опору України 
російській агресії
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НОРМОТВОРЧІСТЬ

Творчий конкурс-фестиваль 
пам’яті Володимира Сосюри 
«Любіть Україну!» відбувся 
у Краматорську на злобу 
дня 

ТЕРИТОРІЯ СЛОВА

«Урядовий кур’єр» з’ясував, чи 
готові вітчизняні виробники до 
гармонізації з ЄС законодавства 
про випуск будівельних 
матеріалів  

Агресор уже починає платити серйозну ціну
УТИХОМИРИТИ ОКУПАНТА. Антиросійськими санкціями цивілізований світ хоче зупинити 
руйнівний рух Кремля територією України  

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Визнання Кремлем незалеж-
ності маріонеткових утворень 

«Л/ДНР» у межах Донецької та 
Луганської областей розв’язало 

руки російсько-окупаційним вій-
ськам. Збройні формування РФ 
артилерією та «Градами» вдень і 
вночі масовано накривають пози-
ції українських захисників і на-
селені пункти поблизу лінії зі-
ткнення, руйнують об’єкти кри-

тичної інфраструктури. На пів-
день Білорусі та у прикордонні з 
Україною регіони РФ продовжу-
ють прибувати російські війська.

Увесь цивілізований світ праг-
не зупинити цю вакханалію. Кра-
їни запроваджують санкції, спо-

діваючись кардинально змінити 
руйнівний курс російського пре-
зидента, який оголосив, що відрі-
зає великий шматок України. 

Через нову агресію РФ про-
ти України президент Сполуче-
них Штатів Америки Джо Бай-

ден виступив із черговим звер-
ненням, розгнівано заявивши: 
«Хто такий цей Путін, який уя-
вив, що має право проголошува-
ти нові так звані країни на 
територіях, які належать 
його сусідам!»



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua4 

ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
ДОКУМЕНТИ

СПІВЧУТТЯ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 9 лютого 2022 р. № 140 
Київ

Про внесення змін  
до пункту 414  

постанови Кабінету Міністрів України  
від 9 грудня 2020 р. № 1236

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до пункту 414 постанови Кабінету Міністрів України 

від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запро-
вадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобі-
гання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник 
України, 2021 р., № 1, ст. 14, № 40, ст. 2386, № 46, ст. 2848; 2022 р.,  
№ 5, ст. 304, № 7, ст. 364), виклавши абзаци третій і четвертий в та-
кій редакції: 

«не більше 5 гривень з урахуванням податку на додану вартість, що 
нараховується до середньої вартості 1 літра дизельного палива;

не більше 4,55 гривні з урахуванням податку на додану вартість, що 
нараховується до середньої вартості 1 літра бензинів автомобільних.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 09 лютого 2022 р. № 168-р 
Київ

Про підписання Протоколу  
між Кабінетом Міністрів України  

та Урядом Грузії про внесення змін  
до Угоди між Урядом України  

та Урядом Грузії про співробітництво  
в галузі урядового зв’язку  

від 28 жовтня 1997 року
Схвалити проект Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Уря-

дом Грузії про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом 
Грузії про співробітництво в галузі урядового зв’язку від 28 жовтня 1997 
року.

Уповноважити Голову Державної служби спеціального зв’язку та за-
хисту інформації Щиголя Юрія Федоровича підписати зазначений Про-
токол.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Рівняння на якісні стандарти
НОРМОТВОРЧІСТЬ. Україна гармонізує з ЄС законодавство  
про випуск будівельних матеріалів 

 Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр» 

В Україні нещодавно укла-
дено нові вимоги до бу-

дівельної продукції, які ста-
нуть чинними з 1 січня 2023 
року. «Урядовий кур’єр» 
з’ясував, що вони собою яв-
ляють і як нововведення 
вплине на подальшу діяль-
ність ринку будматеріалів 
та цивільного і промислового 
будівництва.

Споживачі 
отримають 
якісну продукцію

 Ці зміни пов’язані пере-
довсім з активними євроін-
теграційними процесами в 
Україні, до яких належить 
гармонізація українського 
законодавства і законодав-
ства ЄС. Європейські вимоги 
до будівельної продукції пе-
редбачено в регламенті ЄС 
305/2011. Нині, після ухва-
лення Закону «Про надан-
ня будівельної продукції на 
ринку» та відповідно до нього 
постанови КМУ №1458 «Де-
які питання надання буді-
вельної продукції на ринку», 
Україна зробила ще один 
крок до впровадження євро-
пейських вимог щодо якос-
ті будівельної продукції та в 
бік євроінтеграції загалом.

«Застосування нових про-
цедур підтвердження від-
повідності будівельної про-
дукції дасть змогу наблизи-
ти її якість до європейських 
вимог. Тож споживачі отри-
мають безпечну та високоя-
кісну вітчизняну продукцію, 
а виробники — змогу вийти 
на європейський ринок», — 
вважає заступник міністра 
розвитку громад та терито-
рій Наталія Козловська.

Костянтин Салій, прези-
дент Всеукраїнської спілки 
виробників будівельних ма-
теріалів, зазначає, що доте-
пер на ринку чимало буді-
вельних компаній задля зде-
шевлення своїх видатків ку-
пували продукцію сумнів-
ної якості та невідомого по-
ходження. Зрозуміло, що в 
підсумку якість зведених бу-
динків невисока, що вель-
ми турбує споживачів. Тепер 
цьому буде покладено край.

Декларувати  
по-новому

Що собою являтиме нова 
форма декларації показни-
ків будівельної продукції? У 
чому її плюси й мінуси? І за-
галом чому виникла необхід-
ність у її заміні?

«Раніше виробники бу-
дівельної продукції не бу-
ли зобов’язані декларува-
ти характеристики своєї бу-
дівельної продукції, тобто їм 
не потрібно було заповнюва-
ти відповідні декларації та 
вносити їх в електронну сис-
тему. Проте внаслідок ухва-
лення вищезгаданого закону 
запроваджується обов’язок 
виробника під час введення 
будівельної продукції в обіг 
складати декларацію показ-
ників такої продукції. Згід-
но з вищезгаданою постано-
вою уряду, було встановле-
но форму такої декларації 

та затверджено інструкцію, 
якою треба керуватися під 
час її заповнення. Виробники 
будуть зобов’язані заповню-
вати всі поля, передбачені 
чітко встановленою формою 
декларації. У разі відсутнос-
ті обставин, що зумовлюють 
необхідність заповнення по-
ля форми декларації, у та-
кому полі слід ставити про-
черк», — зазначає  голова 
правління громадської орга-
нізації «Асоціація представ-
ників малого та середнього 
бізнесу міста Києва» Мак-
сим Тютюнников.

У декларації зазначати-
муть:

1. Реєстраційний номер де-
кларації та загальні відомос-
ті про задекларовану продук-
цію і виробника, зокрема тип 
будівельної продукції, відо-
мості про виробника та його 
контактні дані.

2. Відомості стосовно відпо-
відності продукції встановле-
ним стандартам (із зазначен-
ням позначення, назви і дати 
прийняття цього стандарту) 
або стосовно наявності висно-
вку про технічну прийнят-
ність, який видав орган з ви-
значення технічної прийнят-
ності. Однак може мати міс-
це тільки один з варіантів, то-
му що можливість визначи-
ти відповідність певного типу 
будівельної продукції вста-
новленим стандартам виклю-
чає необхідність отримувати 
висновок.

3. Показники будівельної 
продукції, що зазначають-
ся у формі таблиці, куди ви-
робник повинен ввести сут-
тєві експлуатаційні характе-
ристики та їх показники, що 
обраховуватимуться за допо-
могою спеціальних формул і 
можуть бути виражені, на-
приклад у класах або рівнях.

4. Застереження про те, що 
виробник, який склав декла-
рацію, бере на себе відпові-
дальність за відповідність бу-
дівельної продукції задекла-
рованим показникам, а також 
має бути зазначена інформа-
ція про особу, яка підписала 
декларацію в інтересах та від 
імені виробника.

Таке декларування, яке 
запроваджено в ЄС, фактич-
но являє собою обов’язкове 
підтвердження відповіднос-
ті вимогам щодо суттєвих 
характеристик продукції. Ці 
суттєві характеристики та їх 
конкретні показники зазна-

чаються в європейських або 
національних стандартах чи 
документах з оцінки, які роз-
робляють фахівці цих кра-
їн (у висновках). Стандар-
ти приймають відповідальні 
держоргани з урахуванням 
європейських норм та ви-
мог, а відповідність продукції 
на запит виробника підтвер-
джуватимуть уповноважені 
органи (лабораторії або екс-
перти). 

«На мою думку, запрова-
дження декларування — 
позитивний крок, особли-
во з огляду на те, що декла-
рації вноситимуть в елек-
тронний реєстр. Декларації 
дадуть змогу відстежувати 
якість будівельної продукції 
та її відповідність усім вста-
новленим стандартам. Запо-
внення декларацій сприяти-
ме усвідомленню виробника-
ми контролю держави та за-
цікавлених осіб за відповід-
ністю будівельної продук-
ції, яку вони виробляють та 
реалізують, усім встановле-
ним стандартам», — зазна-
чає Максим Тютюнников.

Однак експерт вважає, 
що негатив у цьому аспек-
ті — складність формулю-
вань в інструкції зі складен-
ня декларації показників бу-
дівельної діяльності. А це мо-
же спричинити труднощі у 
виробників під час її запо-
внення.

Позитивів чимало
Як  саме введення нових 

вимог до будпродукції по-
значиться на будівництві, 
фахівці зазначають різне.

По-перше, це сприяти-
ме підвищенню безпеки, на-
дійності та екологічності бу-
дівель і споруд, оскільки ви-
користовуватимуть матеріа-
ли, які відповідатимуть євро-
пейським стандартам якості 
та безпеки. Окрім того, вста-
новлюється гарантія конт-
ролю за якістю будівельної 
продукції під час придбан-
ня, а також захист від фаль-
сифікату.

По-друге, встановлення 
нових вимог — один із кро-
ків, що дасть змогу відкрити 
доступ для вітчизняної про-
дукції до ринків збуту в ЄС. 
Такі нововведення сприяти-
муть підвищенню репутації 
вітчизняного виробника.

По-третє, це збільшить 
міжнародні інвестиції в 

Україну, оскільки вста-
новлення жорстких вимог 
та запобігання фальсифі-
кату робить будівельну га-
лузь України значно на-
дійнішою, а тому і прива-
бливішою для залучення 
іноземних інвестицій.

По-четверте, такі новов-
ведення призведуть до 
ускладнення під час реалі-
зації фальсифікату неле-
гальними реалізаторами.

«Проте попри  позитив-
ну спрямованість ново-
введень, варто враховува-
ти, що виробники зазнава-
тимуть значних витрат на 
вдосконалення виробни-
цтва, щоб випускати про-
дукцію за всіма встанов-
леними стандартами. До-
сить складно розписані ін-
струкції заповнення де-
кларації показників буді-
вельної продукції та про-
цедури отримання висно-
вку для виробників буді-
вельної продукції, тому 
доцільно розробити інфо-
графіку та більш наочні 
рекомендації їх заповне-
ння», — каже Максим Тю-
тюнников.

Чесні компанії  
не налякати

Для тих, хто вже працює 
за європейськими стан-
дартами та для офіційних 
дистриб’юторів  зміни бу-
дуть неістотні або й зовсім 
не буде. А ось виробникам, 
які застосовують застарі-
лі технології та виготов-
ляють продукцію невідпо-
відної якості, а також не-
легальним реалізаторам 
доведеться напружитися: 
перші мають знайти мате-
ріальні ресурси та витра-
тити певний час для вдо-
сконалення виробництва, а 
для других з’явилися зна-
чні ускладнення під час 
реалізації фальсифікату.

Костянтин Салій упев-
нений, що для більшос-
ті виробників усі ці ново-
введення не стануть дуже 
складними, адже вони вже 
давно випускають якіс-
ну продукцію, яка цілком 
відповідає європейським 
стандартам. На його дум-
ку, за деякими критерія-
ми, приміром вимогами до 
пожежної безпеки, укра-
їнські стандарти набагато 
жорсткіші за європейські.

Президія Національної академії наук України, Секція суспіль-
них і гуманітарних наук НАН України і Відділення літератури, мо-
ви та мистецтвознавства НАН України з глибоким сумом спові-
щають, що 22 лютого ц. р. на 91 році пішов із життя відомий на-
уковець, літературознавець зі світовим іменем, один із очільни-
ків шістдесятницького руху, академік НАН України, радник Пре-
зидії НАН України, Герой України 

ІВАН МИХАЙЛОВИЧ ДЗЮБА
Він народився 26 липня 1931 р. у с. Миколаївка Волновась-

кого району Донецької обл. Закінчив Донецький педагогічний 
університет, аспірантуру Інституту літератури ім. Т. Г. Шевчен-
ка. Працював у видавництвах та редакціях журналів та газет. За 
«антирадянське спрямування» праці «Інтернаціоналізм чи руси-
фікація?» в квітні 1972 р. Івана Михайловича було заарештова-
но, в травні 1973 р. засуджено до 5-ти років таборів суворого ре-
жиму; після багатомісячного перебування в ізоляторі КДБ нау-
ковець був випущений на волю. З 1982 р. перебував на твор-
чій роботі. З початком національного відродження кінця ХХ ст.  
І. Дзюба — одна з ключових постатей культурного й громад-
ського життя країни. Міністр культури України (з грудня 1992 р.  
по серпень 1994 р.), академік-секретар Відділення літератури, 
мови та мистецтвознавства НАН України (1997 — 2004 рр.), го-
лова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шев-
ченка (1999 — 2005 рр.). Вчений був одним із засновників Інсти-
туту енциклопедичних досліджень НАН України, де працював до 
останнього часу.

Багатолітня плідна діяльність І. Дзюби відзначена численни-
ми нагородами. У 2001 році йому присвоєно звання Героя Украї-
ни із врученням ордена Держави, у 2009-му — нагороджено ор-
деном Свободи.

В особі Івана Михайловича сполучалися риси видатного вче-
ного й державного діяча, подвижника культурного й суспільно-
го життя, людини виняткової громадянської мужності й актив-
ної життєвої позиції.

З-поміж понад 400 праць з проблем історії та нинішнього ста-
ну вітчизняної літератури й культури, найпомітнішими є «Грані 
кристала», «На пульсі доби», «Між культурою і політикою», «З 
криниці літ» (у 3-х томах), «Тарас Шевченко. Життя і творчість», 
«Нагнітання мороку. Від чорносотенців початку ХХ століття до 
українофобів століття ХХІ», «Є поети для епох», «На трьох кон-
тинентах» (у 3-х книгах), «Лицар літературної науки: Про Олек-
сандра Білецького» та ін.

Життєвий шлях академіка НАН України І.М. Дзюби є взірцем 
патріотичного служіння Україні, її науці й культурі. Протягом 
усього життя він зберігав честь імені, високі критерії дослід-
ницької праці, людяність, моральні чесноти.

У зв’язку з цією непоправною втратою висловлюємо щире 
співчуття рідним, близьким і колегам, усім, хто мав честь і щас-
тя спілкуватися з цією легендарною Людиною.

Для тих, хто вже працює за європейськими 
стандартами, зміни не стали несподіванкою
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗА ВІДСУТІІІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО  

У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Черкашин Сергій  Віталійович, 11.04.1986 року народження, останнє відоме місце проживання: 

Херсон, вул. Димитрова, 23, кв. 97, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідомляється про те, що 21.08.2019 
року Херсонським  міським судом Херсонської області по кримінальному провадженню №22015230000000031 за 
обвинуваченням Черкашина Сергія Віталійовича за ст. 258-3 ч. 1 КК України постановлено ухвала про здійснення 
розгляду справи за відсутністю обвинуваченого (inabsentia) у порядку спеціального судового провадження.

Також Черкашин С. В. повідомляється про те, що йому необхідно з’явитися 02.03.2022 року о 09.00 год. у каб. 208 
до Херсонського міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29 для участі у роз-
гляді кримінального провадження №766/5462/18 за ст. 258-3 ч. 1 КК України у якості обвинуваченого.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського міського суду Херсонської області  
ksm.ks.court.gov.ua 

Суддя Н. В. Корольчук

ПОВІСТКА 
ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО 

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Колбін Сергій Миколайович, 29.10.1969 року народження, останнє відоме місце проживання:  

АР Крим. м. Севастополь, вул. Щербака, 8, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідомляється про те, що 
Херсонським міським судом Херсонської області по кримінальному провадженню № 4201410000000024 за обвину-
ваченням Колбіна С. М. за ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 365 КК України постановлено ухвала про здійснення розгляду справи 
за відсутністю обвинуваченого (inabsentia) у порядку спеціального судового провадження.

Також Колбіну С. М. повідомляється про те, що йому необхідно з’явитися 02.03.2022 року о 09 год. 30 хв. у каб. 208 
до Херсонського міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29 для участі у роз-
гляді кримінального провадження №766/13493/16-к за ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 365 КК України в якості обвинуваченого.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського міського суду Херсонської області  
ksm.ks.court.gov.ua

Суддя Н. В. Корольчук

В провадженні судді Білоцерківського міськрайонного 
суду Київської області Ларіної О. В. перебуває обвинуваль-
ний акт у кримінальному провадженні відносно Цибулен-
ка Віталія Валерійовича за ознаками злочину, передбаче-
ного ч. 3 ст. 368 КК України, внесеного до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань за № 12014110000000304 від 
01.10.2014 року.

Розгляд судового засідання відбудеться 02 березня 
2022 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Білоцерківсько-
го міськрайонного суду Київської області за адресою: Ки-
ївська область, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4-а.

03.03.2022 року о 10-00 годині в Ленінському районному суді м. Харкова за 
адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 20, каб. 10 (суддя Грінчук О. П.), 
відбудеться слухання спеціального провадження по обвинуваченню Кульша-
ня Владислава Олександровича, 22.05.1988 р. н., уродженця м. Харкова, укра-
їнця, громадянина України, не одруженого, раніше не судимого, з вищою осві-
тою, працюючого старшим державним виконавцем Ленінського ВДВС ХМУЮ, 
зареєстрованого за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, кв. 30, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В разі неявки обвинуваченого у судове засідання справа буде розглянута за 
його відсутності.

 Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропіл-
ля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає кримінальне прова-
дження (справа № 242/3056/15-к) за обвинуваченням Дузенка Олександра Ві-
кторовича, 12 березня 1981 року народження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 березня 1981 року на-
родження, що мешкає за останньою відомою адресою: Донецька область,  
м. Донецьк, вул.Генерала Антонова, 5/104, викликається на 02 березня 2022 
року о 15:00 годині до Добропільського міськрайонного суду Донецької об-
ласті, кабінет №15, для участі у підготовчому судовому засіданні по кримі-
нальному провадженню. Головуючий суддя Левченко A. M., судді Здорови-
ця О. В., Любчик В. М.

Урожай з гарантією
ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗІ. Зерновики пропонують оригінальний механізм убезпечення ринку від зриву 
форвардних контрактів

Володимир 
КОЛЮБАКІН, 

«Урядовий кур’єр»

Минулого аграрного се-
зону зерновий ринок 

України зазнав негативно-
го явища, що призвело до 
дефолтів. Ідеться про масо-
ві відмови сільгоспвиробни-
ків від укладених форвард-
них контрактів на постачан-
ня зерна (див. «УК» від 9 лю-
того 2021 року). 

Нагадаємо: суть форвард-
ного контракту полягає в то-
му, що виробник певної сіль-
ськогосподарської продук-
ції (у даному разі зерна) ще 
до початку аграрного сезону 
укладає із трейдером угоду, 
за якою зобов’язується на-
дати певний обсяг продук-
ції за заздалегідь визначе-
ною ціною. 

Коли жадоба 
перемагає розум

Перевага такої угоди в то-
му, що аграрій, по-перше, 
вже має гарантованого по-
купця продукції, а по-друге, 
в рахунок конт ракту може 
отримати аванс для закупів-
лі засобів виробництва. Утім, 
є й ризик — ринкова ціна на 
момент виконання контрак-
ту може виявитися або ви-
щою, ніж зазначено у контр-
акті, або нижчою. Тож у пер-
шому разі програє аграрій, у 
другому — трейдер. 

Щоправда, зовсім без гро-
шей жоден з учасників уго-
ди не залишиться, але хтось 
із них отримає трохи мен-
ше, ніж міг би. А хочеться ж 
більше! Отут і закладено ко-
ріння конфлікту. 

Коли з’ясувалося, що ці-
ни на світовому ринку зрос-
ли і стали набагато вищи-
ми, ніж зазначено у конт-
рактах, сільгоспвиробники, 
що почувалися хитрішими 
від усіх, почали відмовляти-
ся від виконання договірних 
умов. Зокрема, щодо куку-
рудзи дефолти сягнули 30%. 
Багато хто при цьому поси-
лався на загибель урожаю 
через несприятливі погод-
ні умови. 

Так, у деяких регіо-
нах країни ці умови бу-
ли вкрай несприятливі й 
призвели до загибелі зна-

чної частини врожаю, але 
ж не в усіх! З’ясувалося, що 
з-поміж тих, хто відмовив-
ся від виконання договір-
них зобов’язань, справді по-
страждалих — лише неве-
лика частка, решта — про-
сто хитруни. 

Вони навіть не подума-
ли, що своїми витівками не 
тільки наразили трейде-
рів на штрафні санкції че-
рез невиконання їхніх до-
говірних зобов’язань щодо 
постачання зерна. Такі дії 
підривають репутацію всієї 
України як надійного між-
народного партнера і при-
зводять до зменшення сві-
тових закупівельних цін на 
наше зерно — плата за ри-
зик. 

Уже нинішнього сезо-
ну на міжнародних тенде-
рах на пшеницю українське 
зерно не хотіли купувати, 
віддаючи перевагу румун-
ському, хоч воно було й до-
рожчим, постачальник вва-
жався надійнішим. Отак за-
робили недовіру. 

Отже, проти таких дій у 
майбутньому слід вистави-
ти запобіжник. Великі зер-
нотрейдери навіть поча-
ли наймати людей, які ма-
ли перевіряти надійність 
потенційних постачальни-
ків зерна, але й це не давало 
стовідсоткової гарантії. По-
трібний був інший механізм.  

Запобіжник  
від хитрощів

Такий запобіжник розро-
била робоча група, створена 
в Українській зерновій асо-
ціації. У світі він давно відо-
мий, слід було лише виро-
бити механізм його засто-
сування в умовах України. 
Це банківське гарантування 
форвардних контрактів. 

У разі невиконання умов 
контракту збитків найпер-
ше зазнає саме трейдер — 
сільгоспвиробник не укла-
де контракту на таких умо-
вах, які не гарантують йо-
му покриття виробничих 
витрат. Натомість трейдер 
у разі стрибка цін у бік під-
вищення не матиме над-
лишку коштів, щоб доку-
пити недопоставлене зерно 
на вільному ринку і так за-
безпечити виконання конт-
ракту з наступним партне-
ром за маркетинговим лан-
цюжком. Тож цей інстру-
мент дає змогу компенсува-
ти різницю в ціні між ціною, 
зазначеною у форвардному 
контракті, та ринковою. Так 
гарантується надійність по-
стачання зерна кінцевому 
споживачеві. 

І ще один істотний мо-
мент, на якому наголошує 
президент Української зер-
нової асоціації Микола Гор-
бачьов: міжнародна система 

банківських платежів стає 
дедалі відкритішою, відпо-
відно дедалі легше переві-
рити надійність постачаль-
ника на предмет репута-
ційних ризиків. Тож розро-
блення майбутнього меха-
нізму банківського гаранту-
вання форвардних конт-
рактів робоча група Укра-
їнської зернової асоціа-
ції розпочала саме з вели-
ких банків, які працюють 
з аграрними компаніями, 
точніше, з їхньої системи 
перевірки надійності ком-
паній-клієнтів. 

До речі, аграрна компа-
нія, що багато років працює 
з певним банком, мало то-
го що перевірена — вона й 
надалі старається не роби-
ти, як кажуть, різких ру-
хів, аби не псувати собі ж 
кредитну історію. Тоді ви-
ходить, що коли банк дає 
кредитну гарантію, він на-
певне знає, кому її дає і на-
скільки отримувач цієї га-
рантії цього вартий. Крім 
того, на виконання гарантії 
банк може брати заставу, 
тоді як зернотрейдер цьо-
го робити не може й не по-
винен — не його профіль. 
Використовуючи такий ме-
ханізм, на думку Миколи 
Горбачьова, відсоток дефол-
тів за форвардними контр-
актами можна знизити із 30 
до 5%. 

Зроблено в Україні
Пропонуючи якийсь ме-

ханізм в Україні, ми найпер-
ше цікавимось, як він пра-
цює за кордоном. Тут інша 
ситуація: страхування фор-
вардних контрактів — су-
то вітчизняна розробка, яка 
не має світових аналогів. За 
кордоном це не потрібно, бо 
добре працює судова систе-
ма, зокрема служба судових 
виконавців, тож борг за до-
говором стягують через суд. 
Якщо ж постачальник зер-
на справді втратив урожай з 
не залежних від нього обста-
вин, тоді вмикається меха-
нізм страхування врожаю. У 
нас жоден з перелічених ме-
ханізмів не працює як слід, 
тому й довелося вигадувати 
ще один. 

До речі, його успішно пре-
зентували в Женеві за учас-
ті представників міжнарод-
них трейдерів, інших учас-
ників зернового ринку та 
банківських установ за під-
тримки ФАО, ЄБРР, ком-
паній SGS та Copenhagen 
Merchants. Запроваджен-
ня механізму гарантуван-
ня форвардних контрактів 
схвалили багато вітчизня-
них банків і навіть такі пова-
жані міжнародні фінансові 
організації, як Міжнародна 
фінансова корпорація (IFC) 
та ЄБРР. Ці дві установи на-
віть пообіцяли певну під-

тримку у вигляді фінансо-
вого забезпечення цього ін-
струменту. На думку керів-
ника Української зернової 
асоціації, це дасть змогу вже 
з наступного аграрного се-
зону видати гарантій на за-
гальну суму 1,5—2 мільяр-
ди доларів. 

Крім того, підтримав за-
провадження гарантій для 
форвардних контрактів мі-
ністр аграрної політики та 
продовольства Роман Ле-
щенко. Він пообіцяв не лише 
допомогти у запроваджен-
ні цього інструменту, а й 
підтримати його на законо-
давчому рівні — перекона-
ти  парламентарів  ухвали-
ти законопроєкт, аби банків-
ські гарантії надавати на всі 
форвардні контракти. 

У чому суть
Якщо коротко: відтепер 

трейдер, укладаючи фор-
вардний контракт із по-
стачальником зерна (сіль-
госпвиробником) вимагати-
ме банківську гарантію. Як-
що постачальник не дотри-
мається умов контракту, 
трейдер отримає гарантій-
ний платіж, який покрива-
тиме різницю між фактич-
ною ціною на зерно на мо-
мент невиконаного поста-
чання і тією, яку зафіксова-
но у форвардному контрак-
ті. А постачальник не отри-
має жодної вигоди за пору-
шення умов контракту, на-
томість матиме борг перед 
банком. В Українській зер-
новій асоціації зауважують: 
невиконання зобов’язань 
перед банком для сільгосп-
виробника — серйозніша 
загроза, ніж перед трейде-
ром. Адже коли аграрій по-
трапить у список ненадій-
них, жоден поважний банк 
вже не матиме з ним справи. 

Чи є на таку модель спів-
праці згода самих банків? 
Так, підтримку механізму 
банківської гарантії для зер-
нових форвардних контрак-
тів вже висловила Незалеж-
на асоціація банків України. 
Як зауважила голова ради 
Незалежної асоціації бан-
ків України Олена Коробко-
ва, застережень тут бути не 
може, бо від цього у виграші 
будуть усі. 
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оголошення

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

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення змін 
до наступних Правил (далі — Правила), а саме:

1. Правил (договірних умов) відкриття та комплексного розрахун-
ково-касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в 
АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі — Правила 1), які розміщені для 
ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних 
стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядо-
вий кур’єр» № 105 від 09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та до-
повненнями, наступних змін, а саме:

1.) Викласти у термінах «Договір-анкета», «Письмове Повідомлен-
ня», та у п. 11.8 Правил назву посади, ім’я уповноваженої особи Бан-
ку, аналог власноручного підпису уповноваженої особи (факсиміле) у 
такій редакції:
Заступник Голови Правління                                            Кашперук А. Б.
з питань роздрібного бізнесу                                                                                       
АТ «УКРСИББАНК»

2. Правил (договірних умов) відкриття та обслуговування банків-
ського рахунку та емісії корпоративних платіжних карток клієнтам АТ 
«УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі — Правила 2), які розміщені для 
ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних 
стендах у приміщеннях установ Банку, опублікованих в газеті «Урядо-
вий кур’єр» № 133 від 27.07.2012 р. з усіма наступними змінами та до-
повненнями, наступних змін, а саме:

1). Викласти у п. 12.7. Правил назву посади, ім’я уповноваженої осо-
би Банку, аналог власноручного підпису уповноваженої особи (факси-
міле) у такій редакції:
Заступник Голови Правління                                            Кашперук А. Б.
з питань роздрібного бізнесу                                                                                       
АТ «УКРСИББАНК»

3. Правил (договірних умов) обслуговування суб’єктів господа-
рювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, осіб, що про-
вадять незалежну професійну діяльність, представництв — клієнтів  
АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі — Правила 3), які розміщені для 
ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних 
стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядо-
вий кур’єр» №102 від 01.06.2018 р., з усіма наступними змінами та до-
повненнями, наступних змін, а саме:

1). Викласти у п. 16.7. Правил назву посади, ім’я уповноваженої осо-
би Банку, аналог власноручного підпису уповноваженої особи (факси-
міле) у такій редакції:
Заступник Голови Правління                                            Кашперук А. Б.
з питань роздрібного бізнесу                                                                                       
АТ «УКРСИББАНК»

2). Викласти п. 8.1.2.3. Правил у наступній редакції:
«8.1.2.3. Банк приймає рішення про акцептування чи не акцепту-

вання Заяви на видачу Траншу на власний розсуд, тобто зобов’язання 
Банку за Договором кредитування є відкличними.

Акцептування Заяви на видачу Траншу здійснюється Банком шляхом:
- її підписання уповноваженою особою та скріплення печаткою Бан-

ку, якщо Заява на видачу Траншу подається на паперовому носії. Один 
примірник акцептованої таким чином Заяви на видачу Траншу повер-
тається Клієнту; 

- якщо Заява на видачу Траншу подається в електронній формі, то шля-
хом отримання Клієнтом через СДО повідомлення з боку Банку разом із 
Заявою про видачу Траншу підписаною і з боку Банку КЕП уповноваже-
ною особи Банку. В Дату надання Траншу у порядку, встановленому Дого-
вором кредитування, Банк надає Транш. Про відмову в акцептуванні Заяви 
на видачу Траншу Банк також повідомляє Клієнта через СДО.

Заява на видачу Траншу, у випадку її акцепту Банком, визначаєть-
ся в межах Договору кредитування як угода про надання Траншу та є 
окремою кредитною угодою і на неї розповсюджуються всі умови До-
говору кредитування, і вона становить його невід’ємну частину.

4. Правил (договірних умов) відкриття, використання і обслугову-
вання поточних рахунків фізичних осіб у національній і іноземних ва-
лютах  в АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі — Правила 4), які розмі-
щені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інфор-
маційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в га-
зеті «Урядовий кур’єр» № 116 (4366) від  20.06.2008 р., з усіма наступ-
ними змінами та доповненнями, наступних змін, а саме:

1). Викласти у п. 10.4. Правил назву посади, ім’я уповноваженої осо-
би Банку, аналог власноручного підпису уповноваженої особи (факси-
міле) у такій редакції
Заступник Голови Правління                                            Кашперук А. Б.
з питань роздрібного бізнесу                                                                                       
АТ «УКРСИББАНК»

5. Правил (договірних умов) споживчого кредитування позичаль-
ників АТ «УКРСИББАНК» з можливістю відкриття та розрахунко-
во-касового обслуговування карткових (поточних) рахунків (зі змі-
нами) (далі — Правила 5), які розміщені для ознайомлення на сайті  
www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщен-
нях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 
(5974) від  09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та доповнення-
ми, наступних змін, а саме:

1). Викласти у п. 8.2. Правил назву посади, ім’я уповноваженої осо-
би Банку, аналог власноручного підпису уповноваженої особи (факси-
міле) у такій редакції
Заступник Голови Правління                                            Кашперук А. Б.
з питань роздрібного бізнесу                                                                                       
АТ «УКРСИББАНК»

6. Правил (договірних умов) розміщення вкладів фізичних осіб АТ 
«УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі — Правила 6), які розміщені для 
ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних 
стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Голос 
України» № 58 (4808) від 01.04.2010 р. з усіма наступними змінами та 
доповненнями, наступних змін, а саме:

1). Викласти у п. 5.2. Правил назву посади, ім’я уповноваженої осо-
би Банку, аналог власноручного підпису уповноваженої особи (факси-
міле) у такій редакції:

Заступник Голови Правління                                            Кашперук А. Б.
з питань роздрібного бізнесу                                                                                       
АТ «УКРСИББАНК»

7. Внести зміни до Правил 1, Правил 2, Правил 3, Правил 4  та Пра-
вил 5, а саме: 

7.1. Викласти термін «Група BNP Paribas Group» у наступній редакції:
««Група BNP Paribas Group» — юридична особа «BNP Paribas S.A.», 

що створена за законодавством Франції та зареєстрована в Торгово-
му реєстрі компаній Франції (Париж) під номером 662 042 449, а та-
кож юридичні особи (включаючи їх філії та структурні підрозділи), в 
яких BNP Paribas S.A. є акціонером (учасником) та/або які перебувають 
під прямим або опосередкованим контролем BNP Paribas S.A. шля-
хом володіння акціями або частками у статутних капіталах незалеж-
но від фактичного розміру частки або шляхом договірного чи фактич-
ного контролю.».

7.2. Викласти термін «Законодавство з принципом екстратериторі-
альності» у наступній редакції:

««Законодавство з принципом екстратериторіальності» — (i) нор-
мативно-правові акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, 
(ii) документи ООН та інших міжнародних організацій, рішення яких є 
обов’язковими для виконання на території України, Франції або країн 
присутності компаній Групи BNP Paribas Group (перелік країн, де при-
сутня BNP Paribas Group, розміщено на сайті https://ukrsibbank.com), 
(iii) політики та правила Групи BNP Paribas Group, у тому числі спрямо-
вані на впровадження актів, вказаних у цьому визначенні.».

8. Внести зміни до Правил 2, Правил 4 та Правил 5, а саме: виклю-
чити зі списку термінів термін «Вклад».

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в 
офіційному друкованому виданні, а саме: 24.02.2022 р.

Датою початку дії змін до Правил є  24.02.2022 р.

Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» —
Начальник Юридичного департаменту       Полянчук О. В.

Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»

В провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області перебуває кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Калініченка Павла Во-
лодимировича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 110  КК України. 
Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті викликає обвинуваченого Калініченка Павла Воло-
димировича, 11.06.1980 року народження, останнє 
відоме зареєстроване місце проживання: Донецька 
обл., м. Макіївка, вул. Токарева, 13, кв. 6, в судо-
ве засідання з розгляду кримінального проваджен-
ня за його обвинуваченням у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 
України, розгляд якого здійснюється в порядку спе-
ціального судового провадження, яке відбудеться  
02 березня 2022 року о 14 год. 30 хв. в приміщен-
ні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинува-
чений повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше судовий розгляд кримінального проваджен-
ня здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Ольга ІЛЬЯШЕВИЧ

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду 

Донецької області перебуває кримінальне провадження 
за обвинуваченням Дерев’янкіна Сергія Володимирови-
ча, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті викликає обвинуваченого Дерев’янкіна Сергія Воло-
димировича, 28.12.1982 року народження, останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання: Луганська об-
ласть, Міловський район, с. Великоцьк, вул. Шкіль-
на, буд. 9, в судове засідання з розгляду кримінального 
провадження за його обвинуваченням у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2  
ст. 260 КК України, яке відбудеться 28 лютого 2022 року о 
13 год. 30 хв. в приміщенні Слов’янського міськрайонно-
го суду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений 
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше су-
довий розгляд кримінального провадження здійснюва-
тиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

Суддя Інна СИДОРЕНКО

У провадженні Рівненського міського суду Рів-
ненської області (33028, м. Рівне, вул. Шкіль-
на, 1) перебуває кримінальне проваджен-
ня № 22019180000000019 (номер провадження 
1-кп/569/1072/20, справа № 263/6805/20) про об-
винувачення Білого Сергія Михайловича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської 
області Рогозін Святослав Вікторович викли-
кає обвинуваченого Білого Сергія Михайловича, 
26.07.1959 р.н., громадянина України, уродженця 
м. Тавда, Свердловської області Російської Федера-
ції, без визначеного місця реєстрації та проживан-
ня, остання реєстрація за адресою: м. Краматорськ 
Донецької області, вул. Шкільна, 68, у судові засі-
дання, які визначено судом та призначено до судо-
вого розгляду на такі дати: 04 березня 2022 року 
о 10 год. 30 хв., 17 березня 2022 року о 09 год. 00 
хв., 31 березня 2022 року о 10 год. 00 хв., 14 квітня 
2022 року о 10 год. 00 хв., 20 квітня 2022 року о 15 
год. 00 хв., та відбудуться в приміщенні Рівненсько-
го міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у залі 
судового засідання № 1.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду 

Донецької області перебуває кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Мамченка Сергія Валентиновича у 
скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 258-3, ч. 3 ст. 260, ч. 1 ст. 304 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті викликає обвинуваченого Мамченка Сергія Вален-
тиновича, 03.05.1959 року народження, останнє відо-
ме зареєстроване місце проживання: Донецька область,  
м. Горлівка, вул. Малинича, буд. 41, кв. 73, в судове за-
сідання з розгляду кримінального провадження за йо-
го обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 260, ч. 1  
ст. 304 КК України, яке відбудеться 28 лютого 2022 року о 
14 год. 00 хв. в приміщенні Слов’янського міськрайонно-
го суду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений 
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше су-
довий розгляд кримінального провадження здійснюва-
тиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

Суддя Інна СИДОРЕНКО

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Гогохію Лалі Вальтерівну, 1988 р. н., як обвину-
вачену у кримінальному провадженні №296/3196/19 
по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК 
України, під головуванням судді Покатілова О. Б. в 
судові засідання, що відбудуться 03 березня 2022 ро-
ку о 14.00 год. та 21 березня 2022 року о 14.00 год. в 
приміщенні Корольовського районного суду м. Жи-
томира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 
1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Чумеля Дмитра Анатолійовича, 21.01.1985 р.н. 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/6198/18, 1-кп/296/371/21 у вчиненні кримі-
нальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3,ч. 2 ст. 260 
КК України під головуванням судді Шимон Л. С. в су-
дове засідання, що відбудеться 01.03.2022 р. о 10 
год. 00 хв. в приміщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Чернораєва Віталія Борисовича, 1960 р.н., 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/3193/19,1-кп/296/355/22 за вчинення кримі-
нальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, під головуванням судді Л. С. Шимон в су-
дове засідання , що відбудеться 01 березня 2022 ро-
ку о 09 год. 15 хв. в приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, зал №5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає 
Макуху Артура Арифовича, 08.02.1984 р.н., уродженця 
м. Дніпропетровськ, громадянина України, зареєстрова-
ного за адресою вул. Поштова, 20, кв. 39, м. Павлоград, 
Дніпропетровської області, як обвинуваченого у кримі-
нальному провадженні №296/8437/21 1-кп/296/220/22 за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України в підготовче судо-
ве засідання під головуванням судді Аксьонова В. Є., яке 
призначено на 01 березня 2022 року на 13 год. 30 хв. та 
на 10 березня 2022 р. на 13 год. 30 хв. в приміщенні Ко-
рольовського районного суду м. Житомира за адресою 
м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб.106.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Тита-
ренка Романа Павловича, 03.03.1988 р.н., як обвинуваченого у 
кримінальному провадженні № 296/8416/21 по обвинуваченню 
у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, під головуванням судді Покатілова О. Б. в су-
дові засідання, що відбудуться 09 березня 2022 року о 16.00 год. 
та 31 березня 2022 року о 15.00 год. в приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, май-
дан Соборний, 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-

ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування  

та повістка про виклик підозрюваного 
Ухвалою колегії суддів Луганського апеляційного суду від 21.02.2022 надано дозвіл на здійснення спеці-

ального досудового розслідування відносно Недолужка Віктора Афанасійовича, 12.09.1955 р.н, зареєстро-
ваного за адресою: смт Новотроїцьке, __________Волноваського району Донецької області, у криміналь-
ному провадженні №12021131490000020 від 12.03.2021, за ч.1 ст.369 КК України.

На підставі ст.ст. 133,135,297-5 КПК України підозрюваному Недолужку В. А. необхідно з’явитися 
28.02.2022 на 09:00 для допиту як підозрюваного, оголошення про завершення  досудового розслідуван-
ня, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, ознайомлення з матеріалами кримінального 
провадження, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування до каб.№17 
СВ відділення поліції №2 Старобільського РУП ГУНП в Луганській області  до старшого слідчого СВ Межен-
ської А. В., за адресою: смт Мілове, пров. Партизанський, 3 Старобільського району Луганської області. 

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

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Бокіна Віталія Сергійовича, 06.05.1972 р.н., 
уродженця м. Костянтинівка Донецької області, 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/6247/19 1-кп/296/198/22 за ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 2 ст. 260 КК України в судове засідання під голову-
ванням судді Аксьонова В. Є., яке призначено на 09 
березня 2022 року на 09 год. 00 хв. та на 24 березня 
2022 року на 09 год. 00 хв. в приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 106.

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.
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оголошення

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 25 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

  ПОГОДА НА ЗАВТРА

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

4..9
2..-3

3..8
2..-3

4..9
2..-3

5..10
-2..3

5..10
0..-5

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

10 лютого 2022 року відкрито спадкову справу 

після померлої 10 серпня 2021 року Березницької Валентини 

Кирилівни. Спадкоємці, які бажають оформити спадщину, 

запрошуються протягом 30 днів від цієї публікації звернутися 

до приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального 

округу Т. П. Алтуніної за адресою: місто Харків, 

вулиця Ярослава Мудрого, 24, оф. 5.

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів (майна) 

АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
Номер лота G34N021115
Найменування активу/стислий 
опис активу

Майнові права, що випливають з цінних паперів 
(за акціями простими іменними (документарна 
форма) в кількості 82238 шт.)

Детальна інформація  
по лота

https://prozorro.sale/auction/ 
GFE001-UA-20220218-73984

Місце проведення  
аукціону https://prozorro.sale/

Дата проведення аукціону 02.03.2022 р.
Час проведення аукціону Точний час початку проведення відкритих  

торгів (аукціону) вказується на веб-сайті:  
https://prozorro.sale/

Інформація Національної академії аграрних наук України  
про виконання Державного бюджету України за 2021 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2021 рік» Національній академії аграрних наук України затверджено 
бюджетні призначення за загальним фондом у сумі  662717,0 тис. грн. 
Касові видатки за загальним фондом становили 660470,9 тис. грн. За 
спеціальним фондом затверджено план власних надходжень на 2021 
рік з урахуванням внесених змін  у сумі 1010994,5 тис. грн. ( в тому 
числі фінансування — залишок на початок року — 49971,5 тис. грн.), 
фактичні надходження — 955218,9 тис. грн. З них за джерелами над-
ходжень: за послуги, що надаються установами згідно з їх основною ді-
яльністю 227314,5 тис. грн.; від додаткової (господарської) діяльності 
— 660275,9 тис. грн.; від оренди майна бюджетних установ — 53861,5 
тис. грн.; від реалізації в установленому порядку майна — 1320,9 тис. 
грн.; від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків — 11797,5 
тис. грн.; інші надходження — 648,6 тис. грн. Касові видатки станови-
ли  932530,2 тис. грн.  

За бюджетною програмою КПКВК 6591020 «Наукова і організаційна 
діяльність Президії Національної академії аграрних наук України» за-
тверджено обсяги асигнувань на 2021 рік за загальним фондом у сумі 
47674,5 тис. грн., касові видатки становили 46090,9 тис. грн. Кошти за-
гального фонду використовувалися за наступними напрямами: науко-
ва і організаційна діяльність Президії НААН —  36082,5 тис. грн.; випла-
ти дійсним членам (академікам) НААН та член-кореспондентам НААН 
— 10008,4 тис. грн. За спеціальним фондом затверджено план власних 
надходжень на 2021 рік з урахуванням внесених змін 660,0 тис. грн., 
касові видатки — 339,7 тис. грн.

За бюджетною програмою КПКВК 6591060 «Наукова і науково-тех-
нічна  діяльність у сфері агропромислового комплексу», затверджено 
обсяги асигнувань на 2021 рік за загальним фондом у сумі 586381,2 
тис. грн., касові видатки становили 585718,8 тис. грн. Кошти загаль-
ного фонду використовувалися за наступними напрямами: фундамен-
тальні наукові дослідження — 347530,0 тис. грн., прикладні наукові та 
науково — технічні розробки —  202824,0 тис. грн., підготовка нау-

кових кадрів — 30329,5 тис. грн., розвиток наукової інфраструктури  
НААН (підготовка до друку та випуск наукових видань) — 4732,6 тис. 
грн., збереження та розвиток об’єктів, що становлять національне над-
бання — 302,7 тис. грн.

Середньорічна чисельність аспірантів у 2021 році становила 371 осо-
ба за 21 спеціальністю, докторантів — 20 осіб за 9 спеціальностями. У 
2021 році прийом аспірантів становив 80 осіб, прийом докторантів 10 
осіб, завершили навчання 118 осіб, з них 79 — з відривом від вироб-
ництва, випуск докторантів становив 9 осіб. Крім того, забезпечується 
постійна співпраця наукових установ Академії із  закладами вищої осві-
ти з питань підготовки фахівців шляхом створення спільних кафедр 
або їхніх філій.

За КПКВК 6591060 середньорічна кількість штатних одиниць, які 
отримували заробітну плату за рахунок коштів загального фонду дер-
жавного бюджету, становила 4251 особа. Середньомісячна заробітна 
плата одного працівника наукової установи за рахунок коштів загаль-
ного фонду — 8883 грн.  

За спеціальним фондом  план власних надходжень за КПКВК 
6591060  на 2021 рік затверджено з урахуванням внесених змін —  
997035,2 тис. грн, фактичні надходження — 942963,0 тис. грн., касові 
видатки — 920769,8 тис. грн. 

За бюджетною програмою КПКВК 6591100 «Збереження природ-
но-заповідного фонду в біосферному заповіднику «Асканія-Нова» на 
2021 рік затверджено видатки за загальним  фондом у сумі 28661,3 
тис. грн., касові видатки становили — 28661,2 тис. грн. За спеціальним 
фондом затверджений план власних надходжень на 2021 рік з ураху-
ванням внесених змін становив 13299,3 тис. грн., фактичні надходжен-
ня — 12255,9 тис. грн., касові видатки — 11420,7 тис. грн.

Публічне представлення інформації про виконання бюджету Націо-
нальної академії аграрних наук України за 2021 рік відбудеться 16 бе-
резня 2022 року у приміщенні НААН (вул. Михайла Омеляновича-Пав-
ленка, 9 (Суворова), початок о 10 год.). 

Після смерті Соломахи Григорія Федоровича, 
1930 р.н., померлого 12.07.2021 р., відкрито 

спадкову справу №44/2021. Можливі 
спадкоємці запрошуються до приватного 

нотаріуса Залізко В. М. за адресою: м. Харків, 
проспект Московський, буд. 196/1, 

оф. 1, протягом місяця від публікації.

Свідоцтво про право власності для прогулянкових  
суден та Свідоцтво про право плавання 

під державним прапором України (судновий 
патент) на судно GTI PRO W/KG 20 INT, 

зав. № CA-YDV14780J920, реєстраційний бортовий 
номер «ua 1601 MA», судновласник Коломієць  

Василь Васильович, вважати недійсними.

Розшукуються спадкоємці 
ВОЛКОВА СЕРГІЯ ІВАНОВИЧА, 03.11.1959 року 
народження, який помер 21 серпня 2021 року. 
Запрошую спадкоємців звернутися за місцем 

відкриття спадщини: 61166, м. Харків, 
вул. Бакуліна, 9/13, тел. +380577141848, 

Приватний нотаріус Ю. С. Костіна.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Сіткін Ігор Петрович, 07.12.1961 року народження, останнє відоме 

місце проживання: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Давиденка, буд. 
194, кв. 6, старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомир-
ській області Турлій О. В., у відповідності до вимог ст. ст. 111, 135, 278 
КПК України повідомляє Вам про підозру у кримінальному проваджен-
ні № 22017060000000023 від 05.07.2017, — в участі у період з 2014 ро-
ку по даний час у терористичній організації «Донецька Народна Рес-
публіка» та в участі у діяльності не передбаченого законом збройно-
го формування — «Гвардійській оперативно-тактичній групі «Кольчу-
га» 1 Армійського корпусу Народної міліції терористичної організації 
«ДНР» (військова частина 08802), тобто у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583, ч. 2 ст. 260 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Сіткін Ігор Петрович, 07.12.1961 року народження, 

останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Макіївка, вул. 
Давиденка, буд. 194, кв. 6, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, 
Вам необхідно з’явитись до старшого слідчого в ОВС слідчого відді-
лу Управління Служби безпеки України в Житомирській області Тур-
лія О. В. за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, каб. 
20, тел. (0412) 405-149, для участі у слідчих та процесуальних діях у 
кримінальному провадженні № 22017060000000023 від 05.07.2017, як 
підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 2583, ч. 2 ст. 260 КК України, об 11 год. 00 хв. 28.02.2022, 
об 11 год. 00 хв. 01.03.2022, об 11 год. 00 хв. 02.03.2022 (для вручення 
письмового повідомлення про підозру, допиту, огляду, впізнання). На-
гадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість яв-
ки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик, передбачені  
ст. ст. 138, 139 КПК України.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, 

видане на ім’я Чорновола Максима Віталійовича 

за номером № 222067, вважати недійсним.

Богодухівська державна нотаріальна контора 
Харківської області повідомляє, що після смерті Шигимаги 
Миколи Тихоновича, який постійно проживав за адресою: 

місто Богодухів Харківської області, вулиця Привокзальна Слобідка, 
буд. 51, та помер 15 квітня 2021 року, відкрилася спадщина. 

Просимо його спадкоємця Шигимагу Олександра Миколайовича 
протягом 30 календарних днів з дня публікації цієї заяви прибути 

до нотаріальної контори за адресою: вул. Чернієнка, 7, 
м. Богодухів Харківської області. Після спливу 30 календарних 

днів свідоцтво про право на спадщину буде видане спадкоємцям, 
які приняли спадщину.

ОГОЛОШЕННЯ
Прошу громадян Рибіна Олега Юрійовича та Рибіну Аллу Олексан-

дрівну, протягом 7 днів з моменту опублікування цього оголошення у 
добровільному порядку, звільнити житлове приміщення за адресою: 
02232, м. Київ, вул. Закревського, буд. 95-А, кв. 74, яке належить Дубі-
ніну Олександру Олександровичу на підставі ордеру № 4841 про право 
зайняття службового жилого приміщення. Про факт звільнення жит-
лового приміщення прошу повідомити мене письмово за адресою: 
03035, м. Київ, вул. Мстислава Скрипника Патріарха, буд. 48-А, кв. 266.

Дубінін О. О.

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу 

Марюхніч Жанна Євгеніївна розшукує спадкоємців після померлої 

12 жовтня 2020 року Ковальової Віри Іванівни, 12 вересня 

1930 року народження. Звертатися за адресою: 61001, місто Харків, 

вулиця Юлія Чигирина, будинок 13, нежитлові приміщення 1-5, 1-6 

(контактний телефон (050) 911-65-24).

У зв’язку зі смертю Рисованої Тіни Іванівни, 
10 грудня 1937 року народження, померлої 06 жовтня 2021 року, 

приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального 
округу Харківської області Колядою Юлією Сергіївною відкрито 

спадкову справу № 31/2022. Можливі спадкоємці можуть 
звернутися до нотаріуса протягом 30-ти днів від публікації  

за адресою: м. Харків, пр-т Олександрівський, буд. 128, оф. 19, 
приватний нотаріус Коляда Ю. С.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваної

Підозрювана Курянська Наталія Михайлівна, 22.03.1971 року наро-
дження, громадянка України, зареєстроване місце проживання: Доне-
цька область, м. Сніжне, вул. Гагаріна, буд. 36, кв. 49, у відповідності до  
ст. ст. 133, 135, 137, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися на 09 
год. 00 хв. 28.02.2022 до кабінету № 13 слідчого відділу 2 управління  
(з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях, до слідчого в ОВС слідчого відділу Сокола Воло-
димира Андрійовича (номер телефону +380629525394), за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд. 20, для 
повідомлення Вам про завершення досудового розслідування, відкрит-
тя та ознайомлення із матеріалами досудового розслідування в поряд-
ку ст. 290 КПК України, вручення Вам обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 291 КПК України, у 
кримінальному провадженні № 22021050000000093, внесеному до ЄРДР 
07.04.2021, в процесуальному статусі підозрюваної.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, пе-
редбачених ст. 138 КПК України настають наслідки, передбачені ст. 139 
КПК України.

ПОВІСТКА  
про виклик для повідомлення про підозру  

та проведення слідчих дій
Прущак Ріта Олександрівна, 27.01.1971 року народження року на-

родження, громадянка України, зареєстроване місце проживання: До-
нецька область, м. Донецьк, вул. Шахтобудівельників, буд. 3, кв. 74, 
у відповідності до ст. ст. 133, 135, 137 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися о 09 год. 00 хв. 28.02.2022 до кабінету № 13 слідчого відділу 
2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ 
в Донецькій та Луганській областях, до слідчого в ОВС слідчого відділу 
Сокола Володимира Андрійовича (номер телефону +380629525394), 
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десант-
ників, буд. 20, для повідомлення Вам про підозру у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 
та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, у кримінальному провадженні  
№ 42020050000000030, внесеному до ЄРДР 13.02.2020, в процесуаль-
ному статусі підозрюваної.

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

Розшукуються спадкоємці РАДУЛОВОЇ ЛЮДМИЛИ ВАСИЛІВНИ, 
яка померла 28 липня 2021 року. Звертатися протягом місяця 

з дня публікації оголошення за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторобу-
дівників, 142, кв. 219; тел. (057) 364-45-96, нотаріус Харченко Л. Л.
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