
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 19 СЕРПНЯ 2020 РОКУ  №159 (6773)

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

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 19 серпня 2020 року
USD 27.2297 EUR 32.4973 RUB 3.7286 / AU 54766.82 AG 772.04 PT 26441.13 PD 60288.19

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

СТЕФАН ДЮЖАРРИК:
«Генеральний секретар ООН 

Антоніу Гутерреш уважно 
стежить за перебігом 

подій і наголошує на 
важливості надання 
всім білорусам змоги 

реалізувати їхні 
громадянські  

й політичні права».

ВІЦЕПРЕМ’ЄР-МІНІСТР  
З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ  
ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
ОЛЬГА СТЕФАНІШИНА: 
«Україна перейшла 
у вищу лігу за рівнем 
діалогу з ЄС»

У Варшаві урочисто відзначили 100-річчя Варшавської бит-
ви, в якій польське військо за підтримки союзників — Армії 

УНР перемогло більшовиків.
Участь в офіційній церемонії від України взяла віцепрем’єр-

міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
Ольга Стефанішина. Вона розповіла про перспективи співпра-
ці з Польщею зокрема у безпековій галузі, ініціативу Люблін-
ського трикутника й можливості залучення України до врегу-
лювання ситуації в Білорусі.

— Ольго Віталіївно, під час візиту до Варшави ви зустрі-
лися з головою Бюро національної безпеки Польщі Павлом 
Солохом. На чому акцентували, які подальші перспективи 
співпраці?

— Ми обговорили можливості взаємодії в контексті боротьби 
з гібридними загрозами. Це було лейтмотивом зустрічі, оскіль-
ки пан Солох приділяє цьому велику увагу. Київ уже підтвер-
див високий рівень військової співпраці з НАТО не лише завдя-
ки військовим навчанням, а й через надання найбільших у світі 
літаків для транспортування вантажів Альянсу. Цей діалог роз-
ширюватиметься й наповнюватиметься новими можливостями 
в межах партнерства. Зокрема, українські військові та цивіль-
ний персонал отримає змогу працювати спеціальними офіце-
рами у структурах НАТО.

Утім, унікальна роль України як учасника Програми розши-
рених можливостей має полягати в тому, щоб органіч-
но структурувати досвід України в боротьбі з гібридни-
ми загрозами. 

17,5 млн тонн 
пшениці та тисячу тонн жита 

становитиме граничний обсяг експорту 
зерна у 2020/2021 маркетинговому році

ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ.  Весілля, з’ява нового 
українця у світ, духовні й державні свята. До тради-
ційних нагод вдягатися в національне щорік додають-
ся нові. Ось уже вп’яте 24 серпня, в День Незалежнос-
ті України, відбудеться яскраве патріотичне і родинне 
дійство: демонстрація єдності, коли українці згуртову-
ються, одягнені у найкращі вишиванки, і беруть участь 
у масовому забігу, символізуючи волю й  незалежність 
нашої держави та нації.

Організатори «Забігу у вишиванках» у такий спосіб 
ще й залучають співгромадян до регулярних занять фі-
зичною культурою і спортом, вчать дбати про власне 
здоров’я. 

Цього року захід відбудеться у багатьох українських 
містах, у столиці — на території Національного комп-
лексу «Експоцентр України». До участі в забігу на дис-
танції 100 м допускають усіх охочих від 2 до 60 років, які 
не мають протипоказань.

Забіг у вишиванках: 
100 метрів 24 серпня

Представник Генсека ООН про неприйнятність 
застосування сили й катувань до протестувальників 
у Білорусі  
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Завдяки тісній співпраці з 
міжнародним партнером DESPRO 
Березівська ОТГ на Сумщині втілила 
вагомі проєкти, спрямовані на 
підвищення якості  життя селян

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Ви давно мріяли побувати в 
Парижі, Ліверпулі й Венеції та ще 
й водночас? Для цього потрібно 
купити квиток на поїзд чи 
автобус, який довезе до Вінниці

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
ub

r.
ua

Гроші в обмін на правду? Не погодимось!
ВІДЛУННЯ ТРАГЕДІЇ. «Пи-

тання правди нас хвилюють на-
багато більше, ніж питання гро-
шей. І це не моя позиція чи моя 
примха як керівника делегації, 
це вимоги родин загиблих, які 
хочуть знати, що сталось тоді. 
Ми за жодних умов не погоди-
мося на гроші в обмін на прав-
ду», — заявив заступник міні-
стра закордонних справ, керів-
ник української групи перего-
вірників з Іраном Євген Єнін в 
інтерв’ю іранській службі Радіо 
Свобода Радіо Фарда.

Тобто розуміння правди 
дасть змогу об’єктивно визна-
чити рівень компенсацій, на які 
можуть претендувати родини 
загиблих, авіакомпанія і держа-
ва Україна. Терміни перегово-
рів про компенсацію залежать 
від того, чи це питання дійде до 
суду, чи закінчиться досудовою 
домовленістю.

Спираючись на міжнародну 
практику, дипломат зауважив, 
що досудове вирішення питан-
ня триває щонайменше 2,5 ро-
ку, а судове — принаймні п’ять 

років. Тож Україна очікує від 
іранської сторони завершення 
розслідування і оприлюднення 
його підсумків до кінця цього 
року, повідомляє УНІАН. У роз-
слідуванні має бути вказано і 
дані бортових самописців. І як-
що нашу сторону не задоволь-
нятимуть певні аспекти техніч-
ного розслідування, вона ма-
тиме змогу висловити заува-
ження.

За словами дипломата, якщо 
іранська сторона говорить про 
«людську помилку» як причину 

катастрофи, то важливо вста-
новити, чи йдеться про «сис-
темні прорахунки в організації 
безпеки польотів».

Технічне розслідування ката-
строфи важливе не лише для 
України, а й для всієї міжнарод-
ної спільноти. Бо, наприклад, 
після загибелі малайзійського 
літака рейсу MH17, збитого над 
Донбасом російською ракетою 
у 2014 році, українська сторона 
напрацювала рекомендації, які 
стали обов’язковими для всіх 
членів IKAO.
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ДОКУМЕНТИ

ОГОЛОШЕННЯ

Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвиборчої агітації на каналі радіомов-
лення «ХІТ ФМ» (Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Медіа Маркет») без 
урахування податків складає:
Місто Канал радіомовлення або частота, МГц Вартість, грн. за сек. без ПДВ
мережа Хіт ФМ з 7:00 до 19:59 – 40,00

з 20:00 до 06:59 – 15,00
Київ 96,4 10,00
Олександрія 99,8 1,00
Біла Церква 105,7 1,00
Вінниця 102,6 1,00
Дніпро 102,0 3,00
Донецьк 101,2 3,00
Дрогобич 106,4 1,00
Житомир 106,9 1,00
Запоріжжя 106,6 1,00
Івано-Франківськ 102,6 1,00
Ковель 106,0 1,00
Коростень 102,8 1,00
Кропивницький 105,3 1,00
Краматорськ 107,4 1,00
Кременчук 104,3 1,00
Кривий Ріг 106,9 1,00
Кам’янець-Подільський 106,2 1,00
Луганськ 104,0 1,00
Львів 101,7 3,00
Мелітополь 101,6 2,00
Маріуполь 100,8 1,00
Нововолинськ 89,0 1,00
Миколаїв 91,5 1,00
Одеса 101,0 3,00
Павлоград 103,8 1,00
Полтава 105,6 1,00
Рівне 103,7 1,00
Сєвєродонецьк 103,8 1,00
Суми 103,4 1,00
Тернопіль 105,6 1,00
Ужгород 100,9 1,00
Харків 102,0 3,00
Херсон 102,5 1,00
Хмельницький 106,7 1,00
Черкаси 104,1 1,00
Чернігів 104,7 1,00
Умань 106,6 1,00
Красногорівка 105,6 1,00
Нікополь 92,0 1,00
Прилуки 97,0 1,00
Карлівка 106,9 1,00
Білгород-Дністровськй 90,8 1,00
Ульянівка 101,4 1,00
Яремче 103,6 1,00
Виноградів 107,7 1,00
Шостка 91,2 1,00
Первомайськ 100,9 1,00
Луцьк 106,2 1,00
Красноград 101,6 1,00
Скадовськ 104,2 1,00
Ніжин 105,2 1,00
Корюківка 99,9 1,00
Генічеськ 91,6 1,00

Знижки не надаватимуться.

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Філь Миколу Івановича, 20.09.1990 р.н., уро-
дженця м. Збараж Тернопільської області, який прожи-
ває за адресою: Донецька область, Амвросіївський ра-
йон, с. Білоярівка, вул. 40 років Перемоги, 15 в підго-
товче судове засідання по кримінальному провадженню  
№ 1-кп/323/92/20 (справа № 323/96/20) за обвинувачен-
ням Філя М.І. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 03.09.2020 року о 
14-00 годині в приміщенні суду за адресою: Запорізька 
область, м. Оріхів, вул. Травнева,23, каб. № 16, голову-
юча суддя Гуцал О.П.

Судове засідання в порядку спеціального судового 
провадження по кримінальному провадженню відносно 
Бозявкіна В.В., який обвинувачується у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3, 
ч. 2 ст. 110 КК України, призначене о 09-30 год. 02 верес-
ня 2020 року в приміщенні Бердянського міськрайонно-
го суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть,  м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачений на  02 вересня 2020 року 
о 09-30 год. викликається Бозявкін Василь Васильович.  

Суддя Троценко Т.А.

Миколаївський апеляційний суд повідомляє, що роз-
гляд кримінального провадження за апеляційною скар-
гою прокурора відділу нагляду за додержанням законів 
органами СБУ та державної прикордонної служби управ-
ління нагляду у кримінальному провадженні прокурату-
ри Миколаївської області Іщука А.О. на вирок Централь-
ного районного суду м. Миколаєва від 16 січня 2018 ро-
ку, за обвинуваченням Стельмаха С.О. у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України, відкладено на 17 вересня 2020 року на  
15:30 год.

Суддя Куценко О.В.

Київський районний суд м. Полтави викликає Порох-
ню Євгена Олексійовича, 03.07.1994 р.н. (останнє відо-
ме місце проживання: м. Полтава, вул. Зіньківська, 44), 
як обвинуваченого в судове засідання по кримінальному 
провадженню №552/3764/19 по обвинуваченню у вчи-
ненні кримінального правопорушення передбаченого  
ч. 1 cт. 408, ч. 1 cт. 258-3 КК України. Судове засідання 
відбудеться 10 вересня 2020 року о 10 год. 00 хв. у при-
міщенні суду за адресою: м. Полтава, пров. Хорольсько-
го, 6, каб. № 19, зал судових засідань №8 (каб. 19). В ра-
зі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності. 

Суддя О.С. Калько

До відома засудженого Берещанського Юрія Віталі-
йовича: розгляд кримінального провадження за касацій-
ною скаргою захисника Ляшенка Ігоря Ігоровича на ухва-
лу Київського апеляційного суду від 10 березня 2020 ро-
ку про повернення його апеляційної скарги на вирок Свя-
тошинського районного суду м. Києва від 27 січня 2020 
року щодо Берещанського Юрія Віталійовича відбудеть-
ся 13 жовтня 2020 року об 11 годині в приміщенні Вер-
ховного Суду за адресою: вулиця Пилипа Орлика, 4-А, м. 
Київ, 01043.

Суддя Т. Шевченко

Повідомляю засудженій Рижовій Ірині Володимирівні, 

що розгляд кримінального провадження за касаційною 

скаргою захисника Тімашова А.С. на ухвалу Київського 

апеляційного суду від 9 березня 2020 року про повер-

нення апеляційної скарги на вирок Святошинського ра-

йонного суду м. Києва від 11 липня 2019 року щодо Ри-

жової Ірини Володимирівни відбудеться 22 вересня 2020 

року о 10:00 в приміщенні Верховного Суду (за адресою: 

вул. П. Орлика, 4а, м. Київ, 01043).

Суддя А. Бущенко

Відкрилась спадщина після смерті Блох Галини Фе-

дотівни, померлої 17.03.2017 р. Спадкоємця за запові-

том просимо з’явитися до приватного нотаріуса Носенко 

А.Г. за адресою: м. Новомосковськ, вул. Калнишевсько-

го, 5/50 до 13.09.2020 р. або надіслати відповідну заяву 

до 13.09.2020 р.

Звернення до спадкоємців 
Після смерті гр. Нандриш Іллі Тодеровича, який помер 

14 лютого 2012 року відкрилась спадщина.
Cпадкоємцям, які претендують на спадщину, необхід-

но звернутися до Новоселицької державної нотаріальної 
контори Чернівецької області, за адресою: м. Новосели-
ця Чернівецької області, вулиця Центральна, 37, до 30 ве-
ресня 2020 року. 

У випадку неотримання від спадкоємця за заповітом 
відповідного звернення, свідоцтво про право на спадщи-
ну буде видано спадкоємцю за законом, який прийняв 
спадщину.

Державний нотаріус К.О. Бежан

Національний  університет  
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
оголошує конкурс на заміщення посад

Завідувача кафедри:
— конструкцій з металу, дерева і пластмас;
—  залізобетонних і кам’яних конструкцій та  

опору матеріалів;
— фізичної терапії та ерготерапії.
Доцента кафедри:
— конструкцій з металу, дерева і пластмас (3); 
— германської філології і перекладу (2);
— загального мовознавства та іноземних мов (1);
— будівельних машин та обладнання (2);
— автоматики, електроніки та телекомунікацій (1);
— менеджменту і логістики (1);
—  міжнародних економічних відносин та туриз-

му (2);
— економіки, підприємництва та маркетингу (3);
—  комп’ютерних та інформаційних технологій і 

систем (5).
Старшого викладача кафедри:
— германської філології і перекладу (1);
— загального мовознавства та іноземних мов (1);
— нафтогазової інженерії та технологій (2);
— фізичної терапії та ерготерапії (1);
— будівельних машин та обладнання (1);
— економіки, підприємництва та маркетингу (1);
— військової підготовки (2);
Викладача кафедри:
— германської філології і перекладу (1);
— загального мовознавства та іноземних мов (2);
— військової підготовки (2).

Термін подання документів —  
до 25 серпня 2020 року.

За додатковою інформацією звертатися за елек-
тронною адресою на офіційному сайті університету 
https://nupp.edu.ua/page/osvita.html та за телефоном 
(0532) 57-32-03

Документи надсилати за адресою:
36011, м. Полтава, Першотравневий просп., 24

Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвиборчої агітації 

на каналі радіомовлення «Наше радіо» (ПРАТ «Наше радіо») складає без ура-

хування податків: 

Місто Канал радіомовлення 
або частота, МГц

Вартість, грн. за сек. 
без ПДВ

Мережа Наше радіо з 7:00 до 19:59 — 
15,00

з 20:00 до 06:59 — 
8,00

Київ 107,9 5,00
Вінниця 106,4 1,00
Луцьк 104,8 1,00
Дніпро 102,9 2,00
Донецьк 107,6 2,00
Кривий Ріг 102,7 1,00
Маріуполь 106,5 1,00
Житомир 102,7 1,00
Новоград-Волинський 106,6 1,00
Ужгород 88,9 1,00
Запоріжжя 105,6 1,00
Івано-Франківськ 105,2 1,00
Кропивницький 107,9 1,00
Луганськ 106,1 1,00
Лисичанськ 91,1 1,00
Львів 106,0 2,00
Трускавець 103,5 1,00
Миколаїв 102,8 1,00
Одеса 107,9 1,00
Полтава 103,8 1,00
Кременчук 105,4 1,00
Рівне 100,7 1,00
Суми 90,3 1,00
Тернопіль 104,1 1,00
Харків 104,5 2,00
Херсон 106,2 1,00
Хмельницький 103,1 1,00
Черкаси 102,9 1,00
Чернігів 104,3 1,00

Знижки не надаватимуться.

Вартість однієї секунди ефірно-

го часу для проведення передвибор-

чої агітації на каналі радіомовлен-

ня «Легке та спокійне радіо Relax»  

(Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «Мюзікрадіо») без ураху-

вання податків складає

Місто Канал  
радіомов-

лення 

Вартість  
однієї  

секунди 
ефірного 
часу, грн., 
без ПДВ

Мережа Легкое и 
спокой-

ное радио 
Relax

з 7:00 до 
19:59 – 
14,00

з 20:00 до 
06:59 – 

8,00
Київ 101,5 2,00

Дніпро 88,5 1,00

Сєвєродо-
нецьк

90,6 1,00

Ніжин 107,5 1,00

Камянець-
Подільський

107,5 1,00

Полтава 96,2 1,00

Кременчук 93,4 1,00

Знижки не надаватимуться.

Вартість однієї секунди ефірного часу для прове-
дення передвиборчої агітації на каналі радіомовлення 
«Легке та спокійне радіо Relax» (Товариство з обме-
женою відповідальністю «ТРК Онікс») без урахуван-
ня податків складає

Місто Канал радіомов-
лення

Вартість  
однієї  

секунди 
ефірного  
часу, грн., 
без ПДВ

Мережа Легкое и спокойное 
радио Relax

6,00

Луцьк Легкое и спокойное 
радио Relax

0,38

Ковель Легкое и спокойное 
радио Relax

0,37

Кривий Ріг Легкое и спокойное 
радио Relax

0,37

Краматорськ Легкое и спокойное 
радио Relax

0,37

Житомир Легкое и спокойное 
радио Relax

0,38

Запоріжжя Легкое и спокойное 
радио Relax

0,38

Кропивницький Легкое и спокойное 
радио Relax

0,38

Старобільськ Легкое и спокойное 
радио Relax

0,37

Первомайськ Легкое и спокойное 
радио Relax

0,37

Рівне Легкое и спокойное 
радио Relax

0,38

Суми Легкое и спокойное 
радио Relax

0,38

Конотоп Легкое и спокойное 
радио Relax

0,37

Тернопіль Легкое и спокойное 
радио Relax

0,38

Хмельницький Легкое и спокойное 
радио Relax

0,37

Черкаси Легкое и спокойное 
радио Relax

0,37

Чернігів Легкое и спокойное 
радио Relax

0,38

Знижки не надаватимуться.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміни у складі Ради національної безпеки  

і оборони України
Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 15 грудня 2014 року 

№ 929 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України» (зі змінами, вне-
сеними Указами від 16 лютого 2015 року № 86, від 10 липня 2015 року № 410, від 
22 квітня 2016 року № 166, від 16 травня 2016 року № 212, від 29 серпня 2016 року 
№ 372, від 13 вересня 2017 року № 274, від 19 січня 2018 року № 10, від 28 березня 
2018 року № 90, від 22 березня 2019 року № 86, від 31 травня 2019 року № 340, від 
15 липня 2019 року № 520, від 6 вересня 2019 року № 665, від 15 жовтня 2019 року 
№ 752, від 21 листопада 2019 року № 862, від 12 лютого 2020 року № 52, від 13 бе-
резня 2020 року № 80, від 19 березня 2020 року № 99, від 24 березня 2020 року № 107 
та від 7 квітня 2020 року № 133):

1) увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України:
КОНДРАТЮКА Валерія Віталійовича — Голову Служби зовнішньої розвідки Укра-

їни;
СТЕФАНІШИНУ Ольгу Віталіївну — Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України;
УРУСЬКОГО Олега Семеновича — Віце-прем’єр-міністра України — Міністра з пи-

тань стратегічних галузей промисловості України;
ШЕВЧЕНКА Кирила Євгеновича — Голову Національного банку України (за зго-

дою);
2) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України В.Євдокимова, 

В.Пристайка, Я.Смолія.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м.Київ
17 серпня 2020 року
№ 324/2020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 серпня 2020 р. № 708 
Київ

Про вихід з Угоди про співробітництво у підготовці і підвищенні 
кваліфікації військових кадрів для прикордонних військ 
держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Вийти з Угоди про співробітництво у підготовці і підвищенні кваліфікації вій-

ськових кадрів для прикордонних військ держав – учасниць Співдружності Незалеж-
них Держав, вчиненої 3 листопада 1995 р. у м. Москві.

2. Міністерству закордонних справ повідомити в установленому порядку Вико-
навчому комітету Співдружності Незалежних Держав про вихід із зазначеної Угоди.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 20 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +13 +18 +28 +33 Черкаська +13 +18 +28 +33
Житомирська +12 +17 +27 +32 Кіровоградська +14 +19 +29 +34
Чернігівська +13 +18 +28 +33 Полтавська +13 +18 +28 +33
Сумська +12 +17 +27 +32 Дніпропетровська +14 +19 +29 +34
Закарпатська +11 +16 +23 +28 Одеська +15 +20 +28 +33
Рівненська +11 +16 +21 +26 Миколаївська +14 +19 +29 +34
Львівська +11 +16 +21 +26 Херсонська +15 +20 +29 +34
Івано-Франківська +10 +15 +20 +25 Запорізька +14 +19 +28 +33
Волинська +11 +16 +21 +26 Харківська +13 +18 +27 +32
Хмельницька +11 +16 +21 +26 Донецька +14 +19 +28 +33
Чернівецька +10 +15 +20 +25 Луганська +12 +17 +27 +32
Тернопільська +11 +16 +21 +26 Крим +16 +21 +28 +33
Вінницька +12 +17 +27 +32 Київ +16 +18 +28 +30

Укргiдрометцентр

Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комі-
тету України повідомляє про розміщення на офіційному веб-сайті Коміте-
ту http://www.amc.gov.ua розпоряджень від 13.02.2020 № 70/39-рп/к про по-
чаток розгляду справи № 2/12-35-20 щодо ТОВ «ТАЙГА» (ідентифікаційний 
код — 19471699); від 02.04.2020 № 70/45-рп/к про початок розгляду спра-
ви № 2/01-41-20 щодо ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» (ідентифі-
каційний код — 39121022) та ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПРОМТЕХЦЕНТР» (ідентифікаційний код — 39118200); від 18.06.2020  
№ 70/85-рп/к про початок розгляду справи № 1/01-80-20 щодо  
ТОВ «ГЕНБУД XXI» (ідентифікаційний код — 39659141) та  
ТОВ «СХІДРЕГІОНБУД» (ідентифікаційний код — 38877776); від 22.04.2020  
№ 66/20-рп/к щодо ФОП Левченка О.М. (ідентифікаційний но-
мер — 3155210154); від 27.05.2020 № 66/24-рп/к щодо ТОВ «СО-
ТИЙ КВАРТАЛ» (ТОВ «РЕГІОН ЦЕНТР ГРУП» (ідентифікаційний код — 
39338435); від 22.04.2020 № 66/19-рп/к про початок розгляду спра-
ви № 66-1-50/19-20 щодо ТОВ «ГРАНД-СТРОЙ-СЕРВІС» (ідентифіка-
ційний код — 41339726) та ТОВ «БК «СТАРТ-ІНВЕСТ» (ідентифіка-
ційний код — 41922954); рішень від 16.04.2020 № 70/34-р/к у справі  
№ 1/01-100-19 щодо ТОВ «ЛАМІ» (ідентифікаційний код — 41176104) та  
ТОВ «НПК «ЕНЕРГІЯ» (ідентифікаційний код — 36843221); від 28.11.2019  
№ 117-р/к у справі № 2/12-146-19 щодо ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ  
«ЕЙВІМ» (ідентифікаційний код — 41086173); від 14.04.2020 № 70/33-р/к у 
справі № 2/12-94-16 щодо ФОП КОНОНЕНКА Р.С. (ідентифікаційний номер — 
2929605558); вимог про надання інформації від 12.02.2020 № 70-02/1-969 до  
ТОВ «СПЕЦПРОМБУД 2016» (ідентифікаційний код — 40507647); від 
15.04.2020 № 66-02/1177 до ТОВ «ПОЛТАВАТЕПЛОКОМФОРТ» (ідентифіка-
ційний код — 33147372); від 29.04.2020 № 66-02/1331 до ФОП Левченка О.М. 
(ідентифікаційний номер — 3155210154); витягів з рішень від 11.06.2020  
№ 70/38-р/к щодо ТОВ «ЛАМІ» (ідентифікаційний код — 41176104) та ТОВ  
«ВАНКОР-ДНІПРО» (ідентифікаційний код — 41424800); від 11.06.2020  
№ 70/39-р/к  щодо ТОВ «УВТ» (ідентифікаційний код — 35577055) та ТОВ  
«ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1» (ідентифікаційний код — 39320501); від 
09.07.2020 № 70/64-р/к щодо ТОВ «ЛАМІ» (ідентифікаційний код — 
41176104) та ТОВ «ВАНКОР-ДНІПРО» (ідентифікаційний код  —  41424800); 
від 30.06.2020  № 70/56-р/к щодо ТОВ «ВІН-ВІН.ІН» (ідентифікаційний код 
— 38631722) та  ТОВ «ЛІФТЕКСПРОМ» (наразі — ТОВ «ТРІАЛ-2019»)  
(ідентифікаційний код  —  38497177).

Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення  
передвиборчої агітації на каналі радіомовлення «Radio ROKS»  
(Приватне підприємство «Фірма «Лямін») складає без урахування податків

місто Канал  
радіомовлення

Частота,  
МГц

Вартість, грн. 
 за сек. без ПДВ

мережа Radio ROKS 13.00
Київ Radio ROKS 103,6 5,00
Житомир Radio ROKS 100,7 1,00
Кременчук Radio ROKS 92,3 1,00
Полтава Radio ROKS 107,8 1,00
Суми Radio ROKS 89,1 1,00
Первомайськ Радіо ROKS 91,3 1,00
Кривий Ріг Radio ROKS 104,3 1,00
Ніжин Radio ROKS 96,2 1,00
Генічеськ Radio ROKS 105,3 1,00

Знижки не надаватимуться.

Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвиборчої агі-
тації на каналі радіомовлення «KISS FM» (Українська корпорація «Телеба-
чення і радіомовлення «ЮТАР») без урахування податків складає

Місто Канал радіомовлення 
або частота, МГц

Вартість однієї  
секунди ефірного часу, 

грн., без ПДВ
мережа KISS FM з 7:00 до 19:59 – 19,00

з 20:00 до 06:59 – 10,00
Київ 106,5 4,00
Біла Церква 107,6 1,00
Вінниця 90,9 1,00
Кропивницький 103,4 1,00
Кременчук 98,8 1,00
Миколаїв 102,1 1,00
Одеса 101,8 2,00
Тернопіль 89,0 1,00
Ужгород 97,9 1,00
Харків 102,4 2,00
Херсон 101,2 1,00
Черкаси 105,0 1,00
Генічеськ 88,5 1,00

Знижки не надаватимуться.

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає обвинуваченого Марфіча Михай-
ла Михайловича, 23.12.1959 р.н. (місце прожи-
вання: м. Харків, вул. Кибальчича, буд. 141) у 
судове засідання у кримінальному проваджен-
ні № 1-кп/328/94/20 (справа № 461/3087/17), 
внесеному 28.04.2016 року до Єдиного дер-
жавного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22016140000000036, за обвинуваченням Мар-
фіча М.М. у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
яке відбудеться 31.08.2020 року о 09-30 годині в 
залі судового засідання за адресою: Запорізька 
область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. Ко-
легія суддів: головуючий суддя Новікова Н.В., суд-
ді: Гавілей М.М., Курдюков В.М.

Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвиборчої агітації на каналі радіомовлення  
«Русское радио» — Україна» (Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіоорганізація  
«Русское радио» — Україна») без урахування податків складає: 

Місто Канал радіомовлення  
або частота, МГц

Вартість однієї секунди  
ефірного часу, грн., без ПДВ

Мережа Русское радио — Україна з 7:00 до 19:59 – 37,00
з 20:00 до 06:59 – 15,00

Київ 98,5 10,00
Біла Церква 102,8 1,00
Вінниця 104,1 1,00
Дніпро 101,1 3,00
Донецьк 104,7 3,00
Житомир 101,7 1,00
Запоріжжя 104,1 2,00
Коростень 106,8 1,00
Кропивницький 103,8 1,00
Кременчук 103,9 2,00
Кривий Ріг 105,9 2,00
Кам’янець-Подільський 104,8 1,00
Луганськ 102,9 1,00
Одеса 104,9 3,00
Полтава 104,5 1,00
Прилуки 100,3 1,00
Сєвєродонецьк 103,3 1,00
Суми 105,6 1,00
Ужгород 105,7 1,00
Харків 88,0 3,00
Херсон 104,8 1,00
Хмельницький 101,7 1,00
Черкаси 103,7 1,00
Чернігів 107,2 1,00
Чернівці 91,3 1,00
Умань 102,8 1,00
Ковель 107,9 1,00
Олександрія 91,3 1,00
Генічеськ 106,8 1,00
Красногорівка 101,5 1,00
Первомайськ 100,4 1,00

Знижки не надаватимуться.

Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвиборчої агітації на каналі радіомовлення «Мело-
дія FM» (Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Радіо Кохання») без урахування подат-
ків складає

Місто Канал радіомовлення або 
частота, МГц

Вартість однієї секунди 
ефірного часу, грн., без ПДВ

мережа Мелодія FM з 7:00 до 19:59 – 12,00
з 20:00 до 06:59 – 8,00

Київ 95,2 5,00
Харків 107,9 2,00
Дніпро 90,1 2,00
Донецьк 92,3 2,00
Одеса 89,0 2,00
Черкаси 104,5 1,00
Хмельницький 106,0 1,00
Маріуполь 91,1 1,00
Вінниця 90,5 1,00
Чернігів 106,3 1,00
Львів 91,5 1,00
Вознесенськ 107,5 1,00
Охтирка 101,6 1,00
Ніжин 104,1 1,00
Умань 101,7 1,00
Миргород 104,7 1,00
Лубни 106,7 1,00
Карлівка 105,5 1,00
Первомайськ 102,9 1,00
Миколаїв 99,2 1,00
Нікополь 104,9 1,00
Ковель 91,0 1,00
Краматорськ 106,0 1,00
Бердянськ 100,4 1,00
Біла Церква 105,3 1,00
Олександрія 99,4 1,00
Ужгород 94,1 1,00
Луцьк 102,4 1,00
Кропивницький 98,9 1,00
Кам’янець-Подільський 105,3 1,00
Житомир 98,2 1,00
Херсон 90,4 1,00

Знижки не надаватимуться.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання Загальних зборів учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕБО-2005»  (код ЄДРПОУ 33944601)
Цим Повідомленням про скликання Загальних зборів учасників (надалі - Повідомлення) повідомляємо про скликання Загальних 

зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕБО-2005» (надалі - Товариство) на вимогу виконавчого органу та 
виконання Протоколу № 11/08 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕБО-2005».

Загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕБО-2005» будуть проведені:
Дата проведення  — 21 вересня 2020 року.
Місце проведення — м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 72, офіс 21, 13-й поверх.
Час початку — 11:00 година. 
Реєстрація учасників проводитиметься з 10:30 години до 11:00 години за місцем проведення Загальних зборів учасників Това-

риства.
Для участі у Загальних зборах учасників Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам учасників - паспорт та 

довіреність на право представляти інтереси учасника на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, 
або інші документи, які посвідчують право представника на участь у Загальних зборах учасників Товариства, оформлені згідно з 
вимогами законодавства України.

Затверджено наступний проект порядку денного:
1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників.
2. Про виключення учасників, які не внесли вклад протягом наданого додаткового строку.
3. Про зміну статутного капіталу.
4. Про уповноваження особи подати документи на проведення державної реєстрації прийнятих змін або видати довіреність на 

проведення всіх необхідних реєстраційних дій уповноваженим представникам.
Учасники Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, які включені до поряд-

ку денного Загальних зборів учасника Товариства, які цього вимагають, в період до дати проведення Загальних зборів учасників в 
робочий час  робочі дні або у день проведення загальних зборів 21.09.2020 року за наступним місцезнаходженням: м. Київ, вул. Ве-
лика Васильківська (Червоноармійська), 72, офіс 21, 13-й поверх.

Для ознайомлення з документами учасникам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а для представника учас-
ника – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.  

Телефон для довідок:  044-248-91-60.

Вартість однієї секунди ефірного часу для про-

ведення передвиборчої агітації на каналі радіо-

мовлення «RADIO ROKS» (Товариство з обмеже-

ною відповідальністю «Телерадіокомпанія «Кла-

сик радіо») без урахування податків складає

місто Канал  
радіомовлення 

Вартість, 
грн.

за сек.,  
без ПДВ

Мережа Radio ROKS 3,00
Харків Radio ROKS 0,70
Охтирка Radio ROKS 0,20
Маріуполь Radio ROKS 0,70
Хмельницький Radio ROKS 0,70
Львів Radio ROKS 0,70

Знижки не надаватимуться.

Магдебура Михайла Григоровича протягом місяця запрошуємо до Третьої дніпровської державної 
нотаріальної контори (м. Дніпро, вул. Робоча, 22а) щодо спадщини Магдебури Миколи Григоровича, 
померлого 08 серпня 2013 року.
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