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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

СЕРГІЙ МАРЧЕНКО:
«Після досягнення  
у травні пікового 

значення знижуються 
темпи падіння 

промислового 
виробництва. 

Липень має 
продемонструвати 

висхідні показники».

Українців почали 
відпускати з-за ґрат

ПОДІЇ В БІЛОРУСІ. «Після наполегливих дій нарешті звільнено 
українців Євгена Васильєва, Костянтина Рєуцького і Оксану Альо-
шину. Тривають перемовини для звільнення ще одного українця Ро-
мана Шишка, який перебуває в ізоляторі міста Брест», — написав 
Президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у фейсбуці.

Глава держави зауважив, що наших правозахисників і журналіс-
тів було затримано 12 серпня незаконно: «Вони не порушували жод-
них законів Республіки Білорусь і перебували там виключно задля 
отримання достовірної інформації про події, що там відбуваються, і 
для коментування їх у публічному медійному просторі. Відкрито, про-
зоро, професійно. Зараз вони в цілковитій безпеці».

Акцентуючи, що Україна вміє захищати своїх громадян і завжди 
це робитиме, він  закликав білоруську владу «категорично утрима-
тися від незаконних затримань і насильства. Нам справді небайду-
же, й ми переживаємо за все, що відбувається в Білорусі, яка за-
вжди була добрим другом і партнером України. І для нас важливо, 
щоб білоруси знайшли виключно мирний і демократичний вихід із 
суспільно-політичного конфлікту».

18%
становило скорочення імпорту в період 

карантину. І лише 6% — експорту,  
що вирівняло платіжний баланс  

і зменшило тиск на валютний ринок

РІВЕНЬ ЖИТТЯ. Президент звернувся до Голови Верховної Ради 
із проханням провести позачергове засідання парламенту  
25 серпня

Підвищення 
мінімальної зарплати 
відбудеться у три етапи

Міністр фінансів про перспективи економічного 
відновлення, про що свідчить зростання роздрібної 
торгівлі й споживчого попиту
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«Урядовий кур’єр» поспілкувався 
з Артемом Гаріним, рекорди 
якого у царині запам’ятовування 
великих обсягів інформації стали 
легендарними 

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

На Миколаївщині туристам 
пропонують корисний 
екологічний відпочинок серед 
природи на Тилігульському 
лимані 
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

Триває 
передплата 

на II півріччя
2020 року.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ДОКУМЕНТИ
12. Операційні та контрольні заходи, що здійснюються авторизованим вантажоо-
держувачем
13. Митний орган, що видав дозвіл

_________________________
(найменування посади)

_______________
(підпис)

_____________________
(власне ім’я, прізвище)_______________

* Пояснення до заповнення форми дозволу на застосування спеціального тран-
зитного спрощення «авторизований вантажоодержувач» наведено в додатку.

Додаток 
до форми дозволу на застосування  

спеціального транзитного спрощення  
«авторизований вантажоодержувач»

ПОЯСНЕННЯ  
до заповнення форми дозволу на застосування спеціального транзитного  

спрощення «авторизований вантажоодержувач»
1. Найменування підприємства
Зазначається повне найменування підприємства відповідно до Єдиного державно-

го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб —підприємців та громадських формувань.
2. Місцезнаходження підприємства
Зазначається місцезнаходження підприємства відповідно до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків/код згідно з ЄДРПОУ 
У графі зазначається:
для фізичних осіб — підприємців — реєстраційний номер облікової картки плат-

ника податків;
для фізичних осіб — підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здій-

снювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, — відповідні серія та но-
мер паспорта;

для юридичних осіб та відокремлених підрозділів іноземних компаній, організа-
цій — код згідно з ЄДРПОУ.

4. Обліковий номер

Зазначається обліковий номер особи, наданий згідно із статтею 455 Митного ко-
дексу України.

5. Місцезнаходження об’єкта
Зазначається місцезнаходження об’єкта (будівлі, споруди, відкритого або закри-

того майданчика чи іншого місця), до якого будуть доставлятися товари, випущені в 
режим спільного транзиту.

6. Митний орган
Зазначається код митного органу, відповідального за здійснення митного контро-

лю на об’єкті авторизованого вантажоодержувача, відповідно до Класифікатора Дер-
жавної митної служби України, її територіальних органів та їх структурних підрозді-
лів.

7. Порядок обміну інформацією та доступ до облікових записів
У графі зазначається:
порядок обміну інформацією та повідомленнями між авторизованим вантажоо-

держувачем і митними органами з використанням відповідних веб-сервісів та інших 
електронних сервісів, доступних через Інтернет;

порядок обміну інформацією та повідомленнями між авторизованим вантажоо-
держувачем і митними органами в разі виходу з ладу електронної транзитної сис-
теми;

порядок доступу митних органів до облікових записів авторизованого вантажо-
одержувача.

Доступ митних органів до облікових записів авторизованого вантажоодержувача 
може надаватися в один із наведених способів:

із робочого місця на території авторизованого вантажоодержувача (незалежно від 
способу ведення облікових записів (в електронному вигляді чи на паперових носіях 
та в тому вигляді, в якому вони ведуться); та/або

із робочого місця посадової особи митного органу із застосуванням інформацій-
но-телекомунікаційних технологій (наприклад, через організацію віддаленого досту-
пу); та/або

шляхом надання витягів із системи обліку узгодженого змісту та в узгоджено-
му форматі.

8. Максимальний строк для прийняття рішення про здійснення митного огляду

Зазначається строк у хвилинах з моменту отримання митницею призначення по-
відомлення про доставку товарів до визначеного в дозволі об’єкта авторизованого 
вантажоодержувача, протягом якого митниця призначення в разі необхідності може 
прийняти рішення про здійснення митного огляду та інших форм митного контролю 
щодо товарів перед їх розвантаженням.

9. Перелік товарів, для яких не надається дозвіл
Наводиться перелік товарів із зазначення їх кодів на рівні товарної підкатегорії 

(десять знаків) згідно з УКТЗЕД, для яких не надається дозвіл на застосування спеці-
ального транзитного спрощення «авторизований вантажоодержувач».

У разі коли перелік товарів містить значну кількість кодів УКТЗЕД, відомості  за-
значаються із наведенням діапазонів таких кодів (з __________ по __________) та їх 
узагальненого опису.

10. Засоби переміщення товарів, для яких не надається дозвіл
Зазначається перелік засобів переміщення товарів, для яких не надається дозвіл 

на застосування спеціального транзитного спрощення «авторизований вантажоодер-
жувач».

11. Способи переміщення товарів, для яких не надається дозвіл
Зазначається перелік способів переміщення товарів, для яких не надається до-

звіл на застосування спеціального транзитного спрощення «авторизований ванта-
жоодержувач».

12. Операційні та контрольні заходи, що здійснюються авторизованим вантажо-
одержувачем

Зазначаються операційні та контрольні заходи, які повинні здійснюватися автори-
зованим вантажоодержувачем, у тому числі поза робочим часом, установленим для 
митниці призначення, порядок ведення обліку та зберігання авторизованим вантажо-
одержувачем засобів митного забезпечення, які накладалися митним органом чи ав-
торизованим вантажовідправником на товари, окремі вантажні місця або інші пакун-
ки, контейнери чи транспортні засоби комерційного призначення та були самостійно 
зняті авторизованим вантажоодержувачем.

13. Митний орган, що видав дозвіл
Зазначається код митного органу, який прийняв рішення про видачу дозволу, від-

повідно до Класифікатора Державної митної служби України, її територіальних орга-
нів та їх структурних підрозділів.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 серпня 2020 р. № 704 
Київ

Про внесення змін у додаток 2 до Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, 
коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни у додаток 2 до Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого поста-

новою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р.,  число 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320), виклавши його в редакції, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 2  
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 12 серпня 2020 р. № 704)

ТИТУЛ 
на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва

ПОГОДЖЕНО
                       ________________________          ________________          ______________________________________

                                                    (посада)                                               (підпис)                                                   (ініціали та прізвище)
 ___ ____________ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                       ________________________          ________________          ______________________________________

                                                    (посада)                                               (підпис)                                                   (ініціали та прізвище)
 ___ ____________ 20__ р.

Наймену- 
вання та місцезнаход-

ження об’єкта  
будівництва, характер 
та черга будівництва, 

назва продукції  
та одиниця її виміру

Рік  
початку  

та закінчення 
будівництва

Потужність об’єкта будівництва,  
що проектується

Прогнозна кошторисна 
вартість будівництва,  

тис. гривень
Кількість працівників

Стадії  
проектування

Вартість  
проектно- 

вишукувальних 
робіт  

за стадіями 
проектування, 
тис. гривень

Вартість робіт  
з проведення  
експертизи, 
тис. гривень

Сума коштів на 
утримання служби 

замовника,  
тис. гривень

Сума коштів на   
надання послуг  

інженера- 
консультанта  
(у разі його  
залучення),  

 тис. гривень

Дата прийняття 
проектної  

документації  
замовником

Найменування  
генеральної  
проектної  
організації

загальні вартісні  
показники,  

тис. гривень

у натуральних показниках 
основного виробництва

усього
у тому числі 
будівельних 

робіт
досягнута розрахункова

досягнута розрахункова досягнута розрахункова

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

___  ____________ 20__ р. ___________________________
(посада)

________________
(підпис)

___________________________________
(ініціали та прізвище)_______

Примітки.  1. Графи 2, 4 і 8 заповнюються під час складання титулу на виконання проектно-вишукувальних робіт для реконструкції діючих підприємств (об’єктів). 
2. У графі 7 зазначається прогнозна вартість будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, реставраційно-відновлювальних, гірничих та пусконалагоджувальних робіт. 
3. Вартість проектно-вишукувальних робіт за стадіями проектування (графа 11) визначається на підставі обґрунтування виконавця робіт — переможця тендера. При цьому до титулу додаються копії звіту за результатами проведення тендера та до-
говору з виконавцем робіт.  
4. Сума коштів на утримання служби замовника (графа 13) не може перевищувати 15 відсотків ліміту коштів, що передбачатимуться на відповідні цілі у зведеному кошторисному розрахунку вартості об’єкта будівництва 
5. Сума коштів на надання послуг інженера-консультанта (графа 14) в разі його залучення на етапі проектування не може перевищувати 15 відсотків загального ліміту коштів, що передбачатимуться на відповідні цілі у зведеному кошторисному роз-
рахунку вартості об’єкта будівництва. При цьому до титулу додаються копії звіту за результатами проведення тендера у порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівл», та договору з виконавцем робіт.

Царичанська державна нотаріальна контора Дніпропетров-

ської області сповіщає, що відкрита спадкова справа після по-

мерлого 20.02.2019 року Шпонько Сергія Петровича. Спадко-

ємців Шпонько Сергія Петровича, який помер 20.02.2019 ро-

ку, просимо звертатися до нотаріальної контори за адресою: 

51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, смт Ца-

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

Судове засідання по спеціальному судовому проваджен-
ню у кримінальному провадженні відносно Луценка Олексан-
дра Олександровича, обвинуваченого у вчиненні кримінальних 
правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 
260 КК України відбудеться о 14-00 год. 25 серпня 2020 року в 
приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачений на 25 серпня 2020 року о 14-00 
год. викликається Луценко Олександр Олександрович.  

Суддя Троценко Т.А.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Феленка Володимира Вікторо-
вича як обвинуваченого у кримінальному провадженні № 296/6989/17 по обвинувачен-
ню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК Украї-
ни, під головуванням судді Покатілова О.Б. в судові завдання, що відбудуться 25 серп-
ня 2020 року о 10-30 год. та 08 вересня 2020 року о 10-30 год. в приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, зал 
№ 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова. У разі неявки обвинувачено-
го до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

ОГОЛОШЕННЯ

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 серпня 2020 р. № 707 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 47

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України  від 30 січня 2019 р. № 47 «Про за-

твердження Порядку внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб — підприємців та громадських формувань відомостей про ліцензування 
виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру» (Офіційний вісник 
України, 2019 р., № 12, ст. 418) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 серпня 2020 р. № 707

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 47 
1. У постанові:
1) у назві постанови слова «ліцензування виду господарської діяльності,» виклю-

чити;
2) у преамбулі постанови слова і цифри «пункту 4 частини другої статті 6 Закону 

України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та» виключити;
3) у пункті 1 слова «ліцензування виду господарської діяльності,» виключити;
4) у пункті 3 слова «Органам ліцензування та дозвільним органам» замінити сло-

вами «Дозвільним органам», а слова «ліцензії та» виключити.
2. У Порядку внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізич-

них осіб — підприємців та громадських формувань відомостей про ліцензування ви-
ду господарської діяльності, документи дозвільного характеру, затвердженому за-
значеною постановою:

1) у назві Порядку слова «ліцензування виду господарської діяльності,» виключити;
2) у пункті 1 слова «ліцензування виду господарської діяльності,» виключити;
3) у пункті 2:
слова «Про ліцензування видів господарської діяльності»,» виключити;
абзац третій викласти в такій редакції:

«користувач — посадова особа дозвільного органу, до посадових обов’язків якої 
належить забезпечення виконання повноважень у сфері дозвільної системи та яка 
отримала ідентифікатор доступу;»;

4) підпункт 1 пункту 6 виключити;
5) у назві розділу «Внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про лі-

цензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру» слова 
«ліцензування виду господарської діяльності,» виключити;

6) абзац другий підпункту 1 та абзац другий підпункту 2 пункту 7 виключити;
7) пункт 8 виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 серпня 2020 р. № 711 
Київ

Про внесення змін до Порядку проведення евакуації  
у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнен-

ня надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
30 жовтня 2013 р. № 841 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 92, ст. 3386; 2016 р., 
№ 99, ст. 3215), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 серпня 2020 р. № 711

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення 

або виникнення надзвичайних ситуацій
1. У пункті 3 слова «збройних конфліктів» замінити словами «надзвичайних ситу-

ацій на арсеналах, базах (складах) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ра-
кетного палива, інших вибухопожежо-небезпечних об’єктах Збройних Сил, збройних 
конфліктів (із районів можливих бойових дій у безпечні райони)».

2. Пункт 4 після слів «чотири години» доповнити словами «, можливого уражен-
ня в разі виникнення надзвичайних ситуацій на арсеналах, базах (складах) озброєн-

ня, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебез-
печних об’єктах Збройних Сил.». 

3. Пункт 14 викласти в такій редакції:
«14. Рішення про проведення евакуації населення із зони радіоактивного забруд-

нення приймається Радою міністрів Автономної Республіки Крим та місцевими дер-
жадміністраціями на підставі інформації суб’єктів господарювання, які експлуатують 
ядерні установки, про випадки порушень в їх роботі та розрахунок прогнозованого 
дозового навантаження на населення.».

4. У пункті 20 слово «тимчасові» виключити.
5. У пунктах 21 і 27 слово «тимчасових» виключити. 
6. Абзац третій пункту 36 викласти в такій редакції:
«Заходи з евакуації в разі виникнення загрози збройних конфліктів
(із районів можливих бойових дій у безпечні райони) відображаються у плані ци-

вільного захисту на особливий період окремим розділом, де визначаються особли-
вості проведення обов’язкової евакуації населення та матеріальних і культурних цін-
ностей. При цьому планування евакуації матеріальних і культурних цінностей здій-
снюється на підставі переліку згідно з додатком.».

7. В абзаці першому пункту 40 слова «зокрема інвалідів» замінити словами «осіб 
з інвалідністю, зокрема».

8. Назву додатка до Порядку викласти в такій редакції:
«ПЕРЕЛІК 

матеріальних і культурних цінностей, що потребують евакуації у разі виникнення 
загрози збройних конфліктів (із районів можливих бойових дій у безпечні райони)».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 серпня 2020 р. № 709 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306 «Пи-

тання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами дер-
жавних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими 
званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» (Офіційний 
вісник України, 2016 р., № 34, ст. 1329; 2020 р., № 47, ст. 1495) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 16 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +9 +14 +22 +27 Черкаська +9 +14 +22 +27
Житомирська +9 +14 +22 +27 Кіровоградська +9 +14 +22 +27
Чернігівська +7 +12 +21 +26 Полтавська +9 +14 +21 +26
Сумська +7 +12 +20 +25 Дніпропетровська +9 +14 +22 +27
Закарпатська +12 +17 +23 +28 Одеська +13 +18 +23 +28
Рівненська +9 +14 +23 +28 Миколаївська +11 +16 +23 +28
Львівська +10 +15 +22 +27 Херсонська +11 +16 +23 +28
Івано-Франківська +10 +15 +22 +27 Запорізька +9 +14 +22 +27
Волинська +9 +14 +23 +28 Харківська +9 +14 +20 +25
Хмельницька +10+15 +22 +27 Донецька +9 +14 +20 +25
Чернівецька +11 +16 +22 +27 Луганська +7 +12 +20 +25
Тернопільська +9 +14 +22 +27 Крим +12 +17 +22 +27
Вінницька +10 +15 +22 +27 Київ +12 +17 +24 +26

Укргiдрометцентр

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

О Г О Л О Ш У Є    К О Н К У Р С
для здобуття вищої освіти в аспірантурі

В очну денну аспірантуру за спеціальностями: 222 Медицина (14.01.01 
Акушерство та гінекологія, 14.01.02 Внутрішні хвороби; 14.01.03 Хірургія, 
14.01.07 Онкологія, 14.01.13 Інфекційні хвороби, 14.01.15 Нервові хвороби, 
14.01.16 Психіатрія, 14.01.19 Оториноларингологія, 14.01.30 Анестезіологія 
та інтенсивна терапія, 14.01.37 Нефрологія; 14.01.38 Загальна практика – 
сімейна медицина, 14.03.02 Патологічна анатомія); 226 Фармація, промис-
лова фармація (15.00.01 Технологія ліків та організація фармацевтичної 
справи); 228 Педіатрія (14.01.10 Педіатрія).

В очну вечірню аспірантуру за спеціальностями: 221 Стоматологія 
(14.01.22 Стоматологія); 222 Медицина (14.01.01 Акушерство та гінекологія, 
14.01.02 Внутрішні хвороби, 14.01.03 Хірургія, 14.01.04 Серцево-судинна хі-
рургія, 14.01.09 Дитяча хірургія, 14.01.11 Кардіологія, 14.01.15 Нервові хво-
роби, 14.01.18 Офтальмологія, 14.01.19 Оториноларингологія, 14.01.20 Шкір-
ні та венеричні хвороби, 14.01.21 Травматологія та ортопедія, 14.01.30 Анес-
тезіологія та інтенсивна терапія, 14.01.38 Загальна практика – сімейна ме-
дицина); 224 Технології медичної діагностики та лікування (14.01.23 Проме-
нева діагностика та променева терапія); 228 Педіатрія (14.01.10 Педіатрія).

Для участі у конкурсі подаються такі документи: заява на ім’я голови При-
ймальної комісії (ректора); особовий листок по обліку кадрів; 2 фотокарт-
ки 3х4; автобіографія; копія диплома магістра (спеціаліста) з додатками 
про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфіка-
ції (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копія нострифікова-
ного диплома); для спеціальностей медичного спрямування: копія докумен-
та про закінчення клінічної ординатури та/чи свідоцтво про спеціалізацію та 
сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю, що відповідає спеціальнос-
ті аспірантури; характеристика з місця роботи, завірена підписом керівни-
ка установи та печаткою; копія трудової книжки для працюючих (засвідчена 
печаткою за місцем роботи); медична довідка про стан здоров’я за формою 
№ 086; список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності); на-
укова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності; копія ідентифі-
каційного номера, копія паспорта (стор. 2,3,11). 

Паспорт, дипломи про вищу освіту, сертифікат/свідоцтво вступники 
пред’являють особисто.

Адреса академії: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, НМАПО імені  
П. Л. Шупика, відділ аспірантури та докторантури (к. 404, 405).

Прийом документів: 18 серпня – 10 вересня 2020 р.  
10-00 – 13.00; 14.00 – 16.00

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/1005/2020, справа №761/41270/18 за об-
винуваченням Жириновського Володимира Вольфовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 КК Укра-
їни, Дєгтярьова Михайла Володимировича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, Діденка Олексія Ми-
колайовича у вчиненні кримінального правопрушення, передбаченого ч. 3 
ст.258-5 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудових розслі-
дувань за № 12014000000000291.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідан-
ня по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 28.08.2020 
о 10 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №510.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження

Суддя Овсеп’ян Т.В.

30 липня 2020 року Національний банк України прийняв рішення про ви-
ключення з Державного реєстру фінансових установ таких компанії:

1. ТОВ «ФАКТОРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 40558935),
2. ПТ «ЛОМБАРД «СТРІЛЕЦЬ» АДАРЮКОВ І КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 

37190272),
3. ПТ «ЛОМБАРД-ДАНКО» (код ЄДРПОУ 33593688),
4. ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38123932),
5. ТОВ «ФК «ФРАНК ПОІНТ» (код ЄДРПОУ 42433528),
6. ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (код ЄДРПОУ 38750239),
7. КС «ЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 25255043).
Вказані рішення було прийнято на підставі заяв вказаних компаній.
07 серпня 2020 року Національний банк України прийняв рішення про 

виключення з Державного реєстру фінансових установ таких фінансових 
установ:

1. ТОВ «СТОКРАС» (код ЄДРПОУ 42447519),
2. ТОВ «ФК «ФАКТОРИНГ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43103614).
Вказані рішення було прийнято на підставі заяв вказаних фінансових 

установ.

22 вересня 2020 року о 10.00 год. в приміщенні Білоцерків-

ської районної державної нотаріальної контори за адресою: вул. 

Павліченко, 65а, м. Біла Церква, Київської області, відбудеться 

оформлення спадкових прав на майно померлої 03 листопада 

2019 року гр. Ярової Ганни Михайлівни.

Просимо всіх осіб, які мають право на спадкування, звернути-

ся до держнотконтори з питання оформлення спадщини.

Приватне акціонерне товариство «Іркліївський завод 

продтоварів» (код ЄДРПОУ 14182855, свідоцтво платни-

ка ПДВ № 100340301, ІПН 141828523269, Адреса: Черкась-

ка обл., Чорнобаївський р-н, с. Скородистик, вул. Київська, 

3) з 01 жовтня 2020 року закривається на реконструкцію.  

Просимо всіх клієнтів по давальницькій схемі отри-

мати свою олію та макуху до 01 жовтня 2020 року. 

Олія та макуха, що не отримані до цієї дати, будуть утилізовані в 

зв’язку із закінченням терміну придатності.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Толкачо-
ва Андрія Олександровича, 14.08.1997 р.н. як обвинуваченого у 
кримінальному провадженні № 296/8733/18 по обвинуваченню у 
вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 
260 КК України, під головуванням судді Покатілова О.Б. у судові 
засідання, що відбудуться 25 серпня 2020 року о 09-30 год. та 08 
вересня 2020 року о 09-30 год. в приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Розшукуються спадкоємці 
Крундарева Леоніда Сергійо-
вича, померлого 04.04.2020 р. 
у м. Харкові. Можливим спад-
коємцям звертатися до відо-
кремленого підрозділу П’ятої 
харківської державної міської 
нотаріальної контори за адре-
сою: 61024, м. Харків, вул. 
Ярослава Мудрого, 26.

Корольовський районний суд м. Жи-
томира викликає Ростоку Любомира Ста-
ніславовича, 02.06.1995 р.н., уродженця 
м. Слов’янськ Донецької області, як обви-
нуваченого у кримінальному провадженні 
№296/9026/18 1-кп/296/366/20 по обвинува-
ченню у вчиненні кримінальних правопору-
шень за ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК Украї-
ни, під головуванням судді Аксьонова В.Є. в 
судове засідання, що відбудеться 2 вересня 
2020 р. о 09 год. 30 хв. в приміщенні Коро-
льовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, 
зал 2-К (к. 106). Явка обвинуваченого в судо-
ве засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Михайлова Володимира Петро-
вича, 26.03.1956 р.н., уродженця с. Новоа-
лександрівка Запорізької області, проживає 
у м. Донецьку, по вул. Краснознаменній, буд. 
№125, як обвинуваченого у кримінальному 
провадженні № 296/1787/18 1-кп/296/336/20 
по обвинуваченню у вчиненні кримінальних 
правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 
КК України, в судові засідання під головуван-
ням судді Аксьонова В.Є., розгляд яких при-
значено на 03 вересня 2020 р. на 14 год. 30 
хв. та на 28 вересня 2020 р. на 09 год. 30 хв. в 
приміщенні Корольовського районного суду 
м. Житомира за адресою м. Житомир, май-
дан Соборний, 1, зал 2-К (каб.106).

Явка обвинуваченого в судові засідання 
обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Жито-
мира викликає Мельника Ігоря Васильови-
ча, 04.11.1972 р.н., уродженця смт Нижня 
Кринка, м. Макіївка, Донецької обл., як об-
винуваченого у кримінальному провадженні 
№ 296/6759/17 1-кп/296/309/20 по обвинува-
ченню у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 
КК України, під головуванням судді Аксьоно-
ва В.Є. в судові засідання, що відбудуться 02 
вересня 2020 р. о 14 год. 00 хв. та 22 вересня 
2020 р. на 09 год. 30 хв. в приміщенні Коро-
льовського районного суду м. Житомира за 
адресою м. Житомир, майдан Соборний, 1, 
зал 2К (каб. №106).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Наточеєва Олексія Миколайо-
вича, 23.12.1973 р. н. як обвинуваченого у 
кримінальному провадженні № 296/8814/19 
по обвинуваченню у вчиненні кримінально-
го правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 
260 КК України, під головуванням судді По-
катілова О.Б. у підготовче судове засідання, 
що відбудеться 03 вересня 2020 року о 15.30 
год. та у судові засідання, що відбудуться  
11 вересня 2020 року о 15.00 год., 25 ве-
ресня о 14.00 год. та 19 жовтня 2020 ро-
ку о 09.30 год. в приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний 1, зал № 301-1  
(каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Жито-
мира викликає Делієва Сергія Сергійовича, 
02.12.1994 р.н. як обвинуваченого у кримі-
нальному провадженні № 296/8734/18 по об-
винуваченню у вчиненні кримінального пра-
вопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК 
України, під головуванням судді Покатіло-
ва О.Б. у судові засідання, що відбудуться 31 
серпня 2020 року о 10-30 год. та 17 верес-
ня 2020 року о 10.30 год. в приміщенні Коро-
льовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, 
зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/1680/2020 відносно Поповича Сергія Ген-
надійовича за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче судо-
ве засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 
26.08.2020 року о 13:00 в приміщенні Шевченківського районного суду м. 
Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. 610.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бугіль В.В.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену Гра-
дову Ольгу Григорівну для розгляду кримінального провадження, внесеного 
до ЄРДР за  № 42016000000002707 відносно Градової Ольги Григорівни, об-
винуваченої  у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111  КК України та 
повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 31.08.2020 року о 
10 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя А.В.Скорін

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/1330/2020 за обвинуваченням Цибуль-
ник Ірини Олександрівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України, згідно Єдиного дер-
жавного реєстру досудового розслідування за №220 170 000 000 003 52 від 
21.09.2014 року. Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що су-
дове засідання по вищевказаному кримінальному провадженні відбудеться 
27.08.2020 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного су-
ду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №611.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Кваша А.В.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/2134/2020 
за обвинуваченням Хабарова Андрія Юрійовича за ч. 5 ст. 
191 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудо-
вого розслідування за №12016100100014310 від 10.11.2016 
року. Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінальному про-
вадженні відбудеться 27.08.2020 року о 14 год. 30 хв. у при-
міщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адре-
сою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №611.

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

Суддя Кваша А.В.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як 
обвинуваченого Янченка Івана Миколайовича для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 
42017010000000093 відносно Янченка Івана Миколайовича, 
обвинуваченого  у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111  КК України та повідомляє, що підготовче судове засі-
дання відбудеться 31.08.2020 року о 10 год. 00 хв. в примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.

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

Суддя А.В.Скорін

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Ро-
манченка Сергія Григоровича, 21.07.1973 р.н. як обвинува-
ченого у кримінальному провадженні № 296/8802/18 по об-
винуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 KK України, під головуванням судді 
Покатілова О.Б. у судові засідання, що відбудуться 28 серп-
ня 2020 року о 14-30 год. та 17 вересня 2020 року о 09-30 
год. в приміщенні Корольовського районного суду м. Жи-
томира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 
№ 9 (каб. 300).

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

ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Любченко Ігор Михайлович, 26.06.1967 

р.н., підозрюваний у кримінальному прова-

дженні №12019220460000828 від 06.04.2019, 

за ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України, запро-

шується о 10-00 годині 20 серпня 2020 ро-

ку до слідчого відділу Немишлянського ВП  

ГУНП в Харківській області (м. Харків, вул. 

Невельська, буд. 1/32, каб. 61) слідчого СВ 

Немишлянського ВП ГУНП в Харківській об-

ласті Титової Ю.М. для проведення необхід-

них процесуальних дій під час проведення 

спеціального досудового розслідування у ви-

щевказаному кримінальному провадженні.
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