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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ:
«Напередодні Дня 

Незалежності береговий 
мобільний ракетний 

комплекс 360МЦ 
«Нептун» прийнято 

на озброєння. Наші 
територіальні води 
й військово-морські 

бази під надійним 
захистом».

ЗСУ наближають 
стандарти НАТО

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Серед пріоритетних завдань Мінобо-
рони — подальше реформування ЗСУ, розвиток і посилення їх-
ніх бойових спроможностей, імплементація стандартів НАТО на 
шляху подальшої інтеграції України в євроатлантичний простір. 
Це забезпечення новітніми зразками озброєння та військової тех-
ніки, передусім тими, які виконують бойові завдання в зоні опера-
ції Об’єднаних сил. Не менш важливий блок завдань, наголошує 
міністр оборони Андрій Таран, — посилення соціального захисту 
військовослужбовців, повідомляє пресслужба відомства. Зокрема 
створення гідних умов для проходження служби, а також «мотива-
ційний пакет», в який входитиме забезпечення військових та їхніх 
родин житлом, гідне грошове, належне медичне забезпечення, прі-
оритетне право на вступ до навчальних закладів, безплатна освіта, 
розвиток медичної інфраструктури.

Усі ці завдання надважливі й потребують від керівництва Мінобо-
рони та всього особового складу ЗСУ консолідації зусиль, наполе-
гливості й цілеспрямованості. Міністр підкреслив, що армія готова 
до якісного виконання поставлених завдань.

24,75 млрд м3

становлять запаси природного газу  
в українських підземних сховищах. За 
минулий тиждень вони зросли на 3,8%

АЛЬТЕРНАТИВА. Реформування громадського транспорту 
вкрай необхідне великим українським містам. Як це роблять 
у Харкові?

Маршрутному таксі 
до побачення?

Секретар РНБО про вітчизняні розробки,  
які не поступаються найкращим світовим зразкам

3 4 
НОВІ АЛГОРИТМИ

Чому в чорноморських 
та азовських 
прибережних водах 
півострова стає менше 
дельфінів?

КРИМСЬКІ РЕАЛІЇ

На Сумщині готові 
вносити корективи 
в освітній процес 
відповідно до змін 
епідеміологічної ситуації 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Центральної виборчої комісії  
щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим 

комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, 
символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки 
розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних 
білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) під час проведення проміжних 
виборів народного депутата України  25 жовтня 2020 року в одномандатному виборчому 

окрузі № 208 (Чернігівська область)
Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-

рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних де-
путатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата в народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 

Перший з 50 тролейбусів з автономним ходом почав тестування в обласному центрі
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 27 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +10 +15 +19 +24 Черкаська +10 +15 +23 +28
Житомирська +10 +15 +18 +23 Кіровоградська +10 +15 +25 +30
Чернігівська +10 +15 +19 +24 Полтавська +10 +15 +23 +28
Сумська +10 +15 +20 +25 Дніпропетровська +11 +16 +25 +30
Закарпатська +10 +15 +20 +25 Одеська +14 +19 +28 +33
Рівненська +10 +15 +18 +23 Миколаївська +13 +18 +27 +32
Львівська +10 +15 +18 +23 Херсонська +14 +19 +27 +32
Івано-Франківська +10 +15 +19 +24 Запорізька +13 +18 +26 +31
Волинська +10 +15 +18 +23 Харківська +10 +15 +23 +28
Хмельницька +10 +15 +19 +24 Донецька +13 +18 +24 +29
Чернівецька +11 +16 +21 +26 Луганська +10 +15 +24 +29
Тернопільська +10 +15 +19 +24 Крим +15 +20 +26 +31
Вінницька +10 +15 +22 +27 Київ +13 +15 +21 +23

Укргiдрометцентр
Повістка про виклик обвинуваченого

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області пе-
ребуває кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіїв-
ни, Марків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука 
Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинува-
ченого Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року народжен-
ня, останнє відоме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. 
Кремлівський, 79, в судове засідання з розгляду кримінального проваджен-
ня за його обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, розгляд якого здій-
снюється в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться  
4 вересня 2020 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Слов’янського міськрайон-
ного 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 судовий розгляд кримінального проваджен-
ня здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважаєть-
ся належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О.В. Ільяшевич

Бабушкінським районним судом м.Дніпропетровська у складі головуючо-
го судді Татарчук Л.О., суддів Марущак С.Л. та Карягіної Н.О. здійснюється 
спеціальне судове провадження № 200/4308/17 щодо обвинувального акта, 
складеного за результатами спеціального досудового розслідування обста-
вин кримінального провадження № 22014040000000088 відносно Степанен-
ка Романа Ігоровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що судове засідання по вказаному кримінальному прова-
дженню призначено до розгляду на 07 вересня 2020 року на 16.00 годину, 
за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 57, в яке викликається Сте-
паненко Роман Ігорович, 31.08.1984 року народження, зареєстрований: АР 
Крим, м. Феодосія, вул. Кримська, буд. 25, кв. 36, останні відомі адреси меш-
кання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Капітана Остапенка, буд. 36, кв. 84; 
м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, буд. 93, кв. 1.

У разі наявності поважних причин, через які обвинувачений не може 
з’явитися у судове засідання, він зобов’язаний заздалегідь повідомити суд 
про неможливість з’явлення та про поважні причини неявки.

Після опублікування оголошення у пресі, обвинувачений вважається пові-
домленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваче-
ного справу буде розглянуто за його відсутності.

Головуючий суддя Л.О. Татарчук

Повістка про виклик обвинуваченого в судове засідання,  
по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування

Обвинувачений Аверін Костянтин Євгенійович, 22.01.1985 року народжен-
ня, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до 
вимог ст. ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в по-
рядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 15 вересня 2020 
року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Октябрського районного суду м. Полта-
ви за адресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 5, зал № 48, для участі в су-
довому засіданні як обвинувачений. Обвинувачений Аверін К.Є. зареєстрова-
ний за адресою: Луганська область, м. Хрустальний (Красний Луч), вул. Но-
ва, 6, кв. 59.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 
КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК Укра-
їни.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається пові-
домленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваче-
ного справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя В.М. Микитенко

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» повідомляє про втрату бланків суворої  
звітності поліса ОСЦПВ в кількості (сім ) шт.: АО2417307, АО2417308, 

АО2444825, AO 2854887, AO 2854888, AO 2854889, AO 1804652.  
Вважати їх недійсними.

Втрачені документи на судно з бортовим номером  

«УКА-6118-К», видані на ім’я Старенький Сергій Валерійович,  

вважати недійсними.

 Розцінки вартості одиниці ефірного часу для  проведення передвибор-

ної агітації в ефірі «Радіо НВ» (ТОВ «ТРК «Радіо-ЕРА») на місцеві вибори  

25 жовтня 2020 року.

Вартість розміщення  
однієї секунди, грн.,  
без урахування ПДВ

Вартість розміщення 
однієї секунди, грн., 

із ПДВ

Мережа 10,38 12, 46

Київ (96.0 FM) 7,30 8,76

Регіони 4,2 5,04

Дочірнє підприємство «Телерадіоорганізація «Довіра» повідомляє, що 

впродовж виборчого процесу на чергових місцевих виборах надаватиме 

послуги з розміщення в ефірі радіостанції з позивними – «Авторадио» агі-

таційних матеріалів за фіксованими цінами, що вказані нижче. Ціни вказа-

ні в гривнях за одну секунду ефірного часу, з ПДВ.

Мережа – 6,00 грн.

Назва міста Ціна Назва міста Ціна Назва міста Ціна

Біла Церква 0,25 Луцьк 0,50 Суми 0,25

Бердянськ 0,25 Павлоград 0,40 Тернопіль 0,50

Запоріжжя 1,00 Мелітополь 0,25 Южноукраїнськ 0,35

Івано-Франківськ 0,60 Мукачево 0,25 Черкаси 0,35

Кривий Ріг 0,60 Рівне 0,35 Хмельницький 0,50

Чернігів 0,35

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія  

«НБМ-Радіо» повідомляє, що впродовж виборчого процесу на чергових 

місцевих виборах надаватиме послуги з розміщення в ефірі радіостанції з 

позивними – Ретро ФМ агітаційних матеріалів за фіксованими цінами, що 

вказані нижче. Ціни вказані в гривнях з ПДВ:

Мережа –18,00 грн. 

Назва міста Ціна Назва міста Ціна Назва міста Ціна

Александрія 0,20 Краматорськ 0,30 Полтава 0,45

Біла Церква 0,20 Покровськ 0,35 Нікополь 0,35

Бердянськ 0,20 Кременчук 0,40 Черкаси 0,35

Генічеськ 0,20 Лисичанськ 0,30 Шостка 0,20

Дніпро 2,00 Лубни 0,20 Суми 0,30

Кропивницький 0,30 Одеса 1,35 Харків 3,35

Чернігів 0,35 Павлоград 0,35 Херсон 0,55

 Ніжин 0,20 Маріуполь 0,90 Умань 0,35

Мелітополь 0,20 Красногорівка 0,20 Київ 9,00

Переліски 0,20

Дочірнє підприємство «НОВИЙ ОБРІЙ» повідомляє, що впродовж ви-

борчого процесу на чергових місцевих виборах надаватиме послуги з роз-

міщення в ефірі радіостанції з позивними – «Радио Пятница» агітаційних 

матеріалів за фіксованими цінами, що вказані нижче. Ціни вказані в грив-

нях з ПДВ:

Мережа – 22,00 грн. 

Назва міста Ціна Назва міста Ціна Назва міста Ціна

Бердянськ 0,20 Лохвиця 0,20 Старобільськ 0,20

Вінниця 0,35 Луцьк 0,45 Суми 0,20

Дніпро 1,50 Львів 1,00 Тернопіль 0,35

Ізмаїл 0,20 Маріуполь 0,65 Ужгород 0,35

Житомир 0,45 Мелітополь 0,20 Харків 2,50

Івано-Франківськ 0,45 Миколаїв 0,45 Херсон 0,35

Кропивницький 0,20 Первомайськ 0,20 Хмельницький 0,35

Краматорськ 0,20 Одеса 1,00 Черкаси 0,25

Покровськ 0,20 Полтава 0,35 Чернігів 0,25

Кременчук 0,35 Полонне 0,20 Чернівці 0,45

Кривий Ріг 0,45 Рівне 0,30 Трускавець 0,20

Гадяч 0,20 Овруч 0,20 Київ 11,00

Бережани 0,20 Умань 0,20

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота:                           GL6N018982
Короткий опис                       Права вимоги за кредитними договорами,
активів (майна) в лоті:           укладеними з фізичною особою №37.3/АА-087.07.2
                                                  від 22.08.2007, №37.3/СЖ-005.07.1 від 26.06.2007
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного 
аукціону:www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 14.09.2020
Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукці-
ону)/електронного аукціону по кожному лоту вказується 
на веб-сайті www.prozorro.sale 

Детальна інформація  
щодо лота

https://www.fg.gov.ua/passport/48489

Ліквідаційна комісія Пайового венчурного інвестиційного фонду неди-

версифікованого виду закритого типу «Херсонбуд» Товариства з обме-

женою відповідальністю «Компанія з управління активами — Адміністра-

тор пенсійних фондів «Укрсоц-капітал», код ЄДРПОУ 33058377, код ЄДРІ-

СІ 233565, що діє на підставі Рішення одноособового учасника №405 від 

24.12.2019р., повідомляє про втрату оригіналів документів Фонду, зокрема 

змін до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного 

інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Херсон-

буд», код ЄДРІСІ 233565, затверджених Протоколом Загальних зборів учас-

ників ТОВ «Укрсоц-капітал» №178 від 04.04.2011р.

Розцінки  одиниці вартості друкованої площі у журналі «Новий час кра-

їни» для проведення передвиборної агітації на місцеві вибори  25 жовтня 

2020 року за рахунок коштів виборчих фондів. Вартість визначена у грив-

нях. 

1 шпальта (обкладинка) 18 500,00 без ПДВ 22 200,00 із ПДВ

1 шпальта 17 000,00 без ПДВ 20 400,00 із ПДВ

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Петрова Владислава 
Антоновича, 30.10.1959 р.н., як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні № 296/2604/20 по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушен-
ня за ч. 1 ст. 258-3 КК України, під головуванням судді Скрипки О.В., у судове за-
сідання, що відбудеться 10 вересня 2020 року о 14-30 год. в приміщенні Коро-
льовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, зал № 1 (каб. 300).

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

відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Документи на право власності та право плавання під державним прапо-
ром на гідроцикл Bombardier GTX 155 держномер ua 5491 KV,  
зареєстровані на Лісогорського Станіслава Володимировича,  

вважати недійсними.

Шендерук Світлану Леонідівну, Шендерук Людмилу Леонідівну, Шенде-
рука Олександра Васильовича протягом місяця запрошуємо до Третьої дні-
провської державної нотаріальної контори (м. Дніпро, вул. Робоча, 22а) що-
до спадщини Шендерук Опанасії Георгіївни, померлої 22 грудня 2019 року.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Агєєва Віктора Кос-
тянтиновича, 02.06.1977 р.н., як обвинуваченого у кримінальному прова-
дженні № 296/5708/20 по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопо-
рушення за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, під головуванням судді Скрип-
ки О.В., у судове засідання, що відбудеться 04 вересня 2020 року о 08-30 год. 
в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 1(каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним 

повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Москвіна Михайла 
Михайловича, 15.09.1992 р.н., уродженця м. Києва, зареєстрованого за адре-
сою: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Орджонікідзе, 57, кв.12, як обвинува-
ченого у кримінальному провадженні № 296/6241/19 1-кп/212/20 за ч. 1 ст. 
258-3, ч.2 ст. 260 КК України, в підготовче судове засідання під головуван-
ням судді Аксьонова В.Є., яке призначено на 09 вересня 2020 року на 14 год. 
00 хв. та на 16 вересня 2020 року на 09 год. 30 хв. в приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, зал 2-К (каб.106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бабуцідзе Мари-
ну Георгіївну, 29.05.1987 р.н., як обвинувачену у кримінальному провадженні  
№ 296/4759/18 1-кп/296/349/20 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 
1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Шимон Л.С., в судо-
ве засідання, що відбудеться 11.09.2020 року о 09 год. 30 хв. та 28.09.2020 року 
о 10 год. 30 хв. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова.
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