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ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ:
«Збільшення видатків  

на оборону — 
принципова позиція 
Президента України  

 в питаннях 
забезпечення 
національної 

безпеки».

Падіння економіки 
сповільнилося 

ТЕНДЕНЦІЯ. «У липні 2020 року на тлі продовження адапта-
ції до діяльності в умовах карантину майже всі види економічної 
діяльності продемонстрували уповільнення темпів падіння або 
зростання (зокрема роздрібний сегмент ринку). Це свідчить про 
те, що процес поступового відновлення триває, і більшість галу-
зей економіки поступово приходить до тями після локдауна (осо-
бливо в квітні)», — йдеться в огляді економічної активності за сі-
чень—липень 2020 року» на сайті Міністерства економічного роз-
витку, торгівлі та сільського господарства. 

Окремі види промислової діяльності, галузі транспорту, торгів-
лі, а також сільське господарство продемонстрували уповільнен-
ня темпів падіння, а індекс очікувань ділової активності порівняно 
з попереднім місяцем поліпшився, повідомляє УНІАН.

Враховуючи досить високу торішню статистичну базу порівнян-
ня, за підсумками січня—липня 2020 року скорочення зведеного 
індексу виробництва дещо сповільнилося і становило 7,3% (проти 
7,7% у I півріччі). Відповідно зменшення обсягів ВВП Мінекономіки 
орієнтовно оцінює на рівні 6,2%, — ідеться в огляді.

92,5 млрд грн
сплатила Група Нафтогаз до державного 

та місцевих бюджетів за вісім місяців 
року. Це понад 17% загальних доходів 

бюджету за цей період
ПРОБЛЕМА. Кореспондент «УК» дослідив, як працює 
електронний додаток на КПВВ у Станиці Луганській

Чи витримає програма 
«Дій вдома»  
тест на виживання?

Секретар РНБО про запланований у проєкті 
Держбюджету-2021 обсяг фінансування сектору 
безпеки та оборони на рівні 5,92% ВВП

3 7 
ДОКУМЕНТИ

Іноземний кореспондент газети 
Guardian Люк Гардінг: «Не варто 
сприймати Путіна як всезнаючого 
«злого генія». Це класичний 
КДБшний авантюрист»

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Постанова Кабінету  
Міністрів України  
«Деякі питання розвитку  
системи екстреної медичної 
допомоги у 2020 році»
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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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ОГОЛОШЕННЯ

 1. Інформація про суб’єкта господарювання:
Місцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 4. 
тел.: (044) 486-05-05 
e-mail: jv@sobi.kiev.ua 
 2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:  
Планована діяльність полягає у видобуванні корисних копалин — будівель-

них пісків на Деснянському-верхньому родовищі, що знаходиться у відкладах 
русла р. Десна на відстані 1,5 км на південь від адміністративного центру с. Но-
восілки. Адміністративно площа родовища знаходиться на межі Броварського 
та Вишгородського районів Київської області.

Площа родовища складає 80,8 га.
Запаси піску згідно з протоколом ДКЗ України від 09.03.2020 року № 5081 

за категоріями С1+С2 в межах дозволеної ділянки підраховані у кількості 1948,7 
тис. м3, запаси в межах ділянки дорозвідки С1  — 777,2 тис. м3.

Разом балансові запаси пісків складають — 2725,9 тис. м3.
Розробка родовища передбачається протягом 18,7 років з річною серед-

ньою продуктивністю 145,88 тис. м3.
Деснянське-верхнє родовище пісків характеризується сприятливими гідро-

логічними, гідрогеологічними та інженерно-геологічними умовами щодо йо-
го розробки.

Корисна копалина родовища — піски, представлена русловими фраціями, 
які повністю обводнені. 

Розробка родовища буде здійснюватися гідромеханізованим способом пла-
вучим земснарядом з погрузкою на баржі та прямим намивом на карти нами-
ву. Добувні роботи будуть провадитись одним видобувним уступом. Транспор-
тування видобутих пісків буде здійснюватися водним шляхом та автотранспор-
том з карт намиву.

Розкривні породи на ділянці відсутні.
Технічна альтернатива 1. 
Планована діяльність полягає у видобуванні корисних копалин — будівель-

них пісків на Деснянському-верхньому родовищі на межі Броварського та 
Вишгородського районів Київської області.

Розробка родовища відбуватиметься за допомогою плавучого крану із на-
мивом видобутих пісків в повному обсязі на берегові карти намиву та з тимча-
совим зберіганням продукції.

Технічна альтернатива 2.
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи: 
Родовище піску «Деснянське-верхнє» знаходиться в руслі р. Десна на від-

стані 1,5 км на південь від адміністративного центру с. Новосілки. Адміністра-
тивно площа родовища розташована у Броварському та Вишгородському ра-
йонах Київської області. 

Територіальна альтернатива 1, 2.
Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт територіально 

прив’язаний до площі ділянки видобування 80,8 га).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:  
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Найбільш важ-

ливим із соціально-економічних факторів є можливість поповнення місцево-
го бюджету і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі, за-
безпеченні сировиною галузь будівництва, зайнятості місцевого населення та 
працівників. В цілому вплив планової діяльності об’єкту на соціальне-еконо-
мічне середовище можна оцінити як допустимий.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої ді-
яльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо): 

У геологічній будові родовища беруть участь сучасні алювіальні піски за-
плавної рівнини ріки Десна. Поклади пісків залягають субгоризонтальним, ве-
ликим за площею, покровом на розмитій поверхні відкладів бучацької та київ-
ської світ палеогену.

Поклади пісків простягаються в субмеридіональному напрямку на декілька 
кілометрів. Підошва сучасних алювіальних пісків на родовищі свердловинами 
не розкрита, загальна потужність сучасних алювіальних пісків в районі родо-
вища досягає 38 м. Абсолютні позначки покрівлі корисної копалини складають 
від плюс 84,5 м до плюс 92 м.

За складністю геологічної будови Деснянське-верхнє родовище руслових 
пісків, з врахуванням мінливого гідрогеологічного режиму, обґрунтовано від-
несене до групи родовищ дуже складної геологічної будови (3 група) відпо-
відно до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фон-
ду надр. 

Піски родовища Деснянське-верхнє, збагачені гідровидобуванням, відпові-
дають вимогам ДСТУ Б.В.2.7-32-95 «Пісок щільний природний для будівельних 
матеріалів, виробок, конструкцій і робіт. Технічні умови» та можуть використо-
вуватись для дорожнього будівництва, для використання у якості компонента 
в’яжучого щільних силікатних бетонів, а також для рекультивації, благоустрою 
і планування відповідно до рекомендацій ДСТУ Б.В.2.7-29-95 «Дрібні заповню-
вачі природні, з відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, ви-
робів конструкцій і робіт. Класифікація». 

Згідно з НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України» корисна копалина 
придатна для використання в усіх видах будівництва без обмежень.

Розробка родовища здійснюється гідромеханізованим способом із засто-
суванням земснарядів. Видобутий пісок частково складається на плавучі засо-
би транспортування — баржі або на карти намиву. Плавучими засобами тран-
спортування  пісок доставляється до проміжних складів, розташованих в про-
мисловій зоні м. Вишгород та інших містах.

Доставлений до проміжного складу пісок перевантажується із баржі на на-
земні штабелі плав краном або іншими механізмами гідровигрузки (земснаря-
дом). Відвантаження піску із наземних штабелів на автотранспорт споживачів 
здійснюється колісним навантажувачем.

Відвантаження піску з карт намиву на автотранспорт споживачів (самовивіз) 
виконується колісним навантажувачем та ескаваторами. 

Для виконання допоміжних робіт на проміжному складі і на картах намиву 
використовуються бульдозери.

Враховуючи гірничотехнічні умови розробки родовища: його повну обвод-
неність та видобування пісків гідромеханізованим способом, не передбачаєть-
ся виконання гірничопідготовчих робіт.

Режим роботи по видобуванню пісків приймається сезонний. 
Режим роботи по видобуванню пісків на протязі року може змінюватися в 

зв’язку з кліматичними умовами,та нерестовим періодом який встановлюєть-
ся кожного року.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобуді-

вельних й територіальних обмежень згідно діючих нормативних документів:
- по забрудненню атмосферного повітря — значення гранично допустимих 

концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
- по утворенню відходів: мінімізація утворення, облік та утилізація згідно 

чинного законодавства України;
- по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення гранично допустимих 

концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, відсутність інтенсивного прямого 
впливу, виключення забруднення поверхневих вод;

- по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шумового навантажен-
ня;

- дотримання меж землевідведення;
- дотримання меж санітарно-захисних зон;
- дотримання правил пожежної безпеки.
Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2.
Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт територіально 

прив’язаний до площі ділянки видобування 80,8 га).
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтерна-

тивами: 

Екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні і територіальні обмеження 
встановлюються при проектуванні і експлуатації об’єкту щодо:

- дотримання нормативного стану якості повітряного басейну;
- дотримання нормативного стану якості водного басейну, ґрунтів;
- дотримання технологій,  передбачених проектом при провадженні плано-

ваної діяльності;
- вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквіда-

ція їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу; 
- дотримання встановлених меж СЗЗ.
Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2.
Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт територіально 

прив’язаний до площі ділянки видобування 80,8 га).
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на до-

вкілля розглядатимуться на наступні компоненти: клімат і мікроклімат; пові-
тряне середовище; водне середовище; земельні ресурси; рослинний і тварин-
ний світ; соціальне та техногенне середовища.

Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт територіально 

прив’язаний до площі ділянки видобування 80,8 га).
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів ді-

яльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 За-
кону України «Про оцінку впливу на довкілля»):

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впли-
ву на довкілля згідно із абзацом 10 пункту 11 частини 3 статті 3 (видобуван-
ня піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій 
на землях водного фонду) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
№2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу 
на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негатив-
ного транскордонного впливу (зачеплених держав):

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля від-
сутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з ОВД, буде виконаний у відповідності із п.2 ст.6 Зако-
ну України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцінці впливу на 
довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцін-
ка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-

якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час 
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; 

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу 
на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим 
цього пункту; 

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про прова-
дження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

 У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з 
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи об-
ґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає еко-
логічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцін-
ки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої ді-
яльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості гро-
мадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обся-
гу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим ор-
ганом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля про-
тягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість на-
давати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Деталь-
ніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офі-
ційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати упо-
вноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауважен-
ня і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцін-
ки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це 
значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть 
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що 
надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на 
обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки 
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде Спеціальний дозвіл на право користування надрами (видобу-
вання корисних копалин — піску), що видається Державною службою геоло-
гії та надр України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. 
Митропо лита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Департамент екологіч-
ної оцінки та конт ролю: Тіщенкова Марина Олегівна, E-mail: OVD@mepr.gov.
ua, тел.: +38 (044) 206-31-40.

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропе-

тровська перебуває кримінальна справа № 426/1211/17 (провадження  

№ 1-кп/204/73/20) за обвинуваченням Плотницького Ігоря Венедиктовича, 

24 червня 1964 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК Укра-

їни, Патрушева Андрія Олександровича, 08 грудня 1967 р.н., у вчиненні зло-

чинів, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ст. 437 КК 

України, Гурєєва Олександра Васильовича, 13 липня 1960 р.н., у вчиненні 

злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Обвинувачені Плотницький Ігор Венедиктович, Патрушев Андрій Олек-

сандрович, Гурєєв Олександр Васильович викликаються в судове засідан-

ня на 21 вересня 2020 року о 09:00 годині у приміщення Красногвардійсько-

го районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 

буд. 77-б, каб. № 23. Справа розглядається під головуванням судді Білик І.А.

Після опублікування оголошення про виклик в пресі обвинувачені вважа-

ються повідомленими про дату, час і місце розгляду справи. Наслідки не-

прибуття обвинуваченого до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Розшукуються спадкоємцi Криворучка Петра Андрiйовича, 1949 року  
народження, померлого 28 липня 2020 року. Можливим спадкоємцям звер-
татися до 28.01.2021 р. за адресою: 62203, Харькiвська обл., смт Золочiв, 
вул. Перемоги, буд. 4. Тел. +380508805050, +380688705050. Нотаріус  
Н.Г. Кiйко.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваченого 
Михайлова Миколу Петровича, 23.09.1959 р.н. (зареєстроване місце прожи-
вання: Донецька обл., смт Старобешеве, просп. Донецький, 18, кв. 6) у су-
дове засідання для здійснення спеціального судового провадження у кри-
мінальному провадженні № 2201705010000000224 від 08.07.2017 (справа              
№ 328/921/18) за обвинуваченням Михайлова М.П. у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбу-
деться 23.09.2020 року о 14-00 год. в залі судового засідання за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обви-
нуваченого Михайлова М.П. кримінальне провадження буде здійснюватися 
за його відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П.Л., судді    
Курдюков В.М., Новікова Н.В.

______________________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними  

засобами ведення Єдиного реєстру  
з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається суб’єктом господарювання) 
_____________________________________________ 

(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії зазначається 
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОБІ» (ТОВ «СОБІ»),
код згідно з ЄДРПОУ 16476986

 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування 

Підозрюваний Темербек Юрій Миколайович, 06.06.1970 р.н., зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Леніна, буд.15, 
кв.6, вам необхідно з’явитися на 10 год. 00 хв. 16 вересня 2020 року в каб. 
№ 308 слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь До-
нецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях до слідчого в 
ОВС Кучерової Ю.Ю. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Ар-
хітектора Нільсена, 33, для відкриття та ознайомлення із матеріалами кри-
мінального провадження, вручення вам письмового повідомлення про пі-
дозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні №22015050000000226, внесеному до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань 07.05.2015 за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, у порядку ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального досудово-
го розслідування.

У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають на-
слідки, передбачені ст.139 КПК України.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області пе-

ребуває кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, 
Марків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олександра 
Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 
ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинувачено-
го Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року народження, остан-
нє відоме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Кремлівський, 
79, в судове засідання з розгляду кримінального провадження за його обвину-
ваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, 
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спеці-
ального судового провадження, яке відбудеться 21 вересня 2020 року о 13 год.  
30 хв. у приміщенні Слов’янського міськрайонного 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 вважається 
належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Ільяшевич О.В.

Обвинувачений Жандаров Павло Сергійович, 19.02.1991 р.н., зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, Покровський (Красноармійський) ра-
йон, с. Воздвиженка, вул. Молодіжна, 25, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до ви-
мог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в по-
рядку спеціального судового провадження, яке відбудеться о 09-00 год. 
22.09.2020 року до Якимівського районного суду Запорізької області (За-
порізька область, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел.(06131)6-13-20), для 
участі у судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 
138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 
139, 323 КПК України. 

Суддя Нестеренко Т.В.

 Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинувачено-
го Нєвойта Віталія Олександровича, 02.05.1991 р.н. (місце проживання: До-
нецька обл., Волноваський район, с. Валер’янівка, вул. Шевченка, 7) у су-
дове засідання у кримінальному провадженні № 1-кп/328/99/20 (справа                
№ 161/5452/18), внесеному 19.08.2014 року до Єдиного державного реє-
стру досудових розслідувань за № 12014050380001088 за обвинуваченням        
Нєвойти В.О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 21.09.2020 року о 13-00 годині в 
залі судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Во-
лодимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Нєвойти В.О. кримінальне 
провадження буде здійснюватися за його відсутності. Колегія суддів: голо-
вуючий суддя Новікова Н.В., судді: Коваленко П.Л.,  Курдюков В.М.
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вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 13 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +6 +11 +22 +27 Черкаська +7 +12 +22 +27
Житомирська +7 +12 +22 +27 Кіровоградська +9 +14 +23 +28
Чернігівська +5 +10 +21 +26 Полтавська +7 +12 +22 +27
Сумська +4 +9 +21 +26 Дніпропетровська +9 +14 +24 +29
Закарпатська +10 +15 +24 +29 Одеська +13 +18 +25 +30
Рівненська +9 +14 +22 +27 Миколаївська +11 +16 +25 +30
Львівська +9 +14 +22 +27 Херсонська +11 +16 +25 +30
Івано-Франківська +9 +14 +22 +27 Запорізька +11 +16 +25 +30
Волинська +9 +14 +22 +27 Харківська +6 +11 +22 +27
Хмельницька +9 +14 +22 +27 Донецька +8 +13 +24 +29
Чернівецька +9 +14 +23 +28 Луганська +6 +11 +23 +28
Тернопільська +9 +14 +22 +27 Крим +11 +16 +25 +30
Вінницька +9 +14 +23 +28 Київ +9 +11 +25 +27

Укргiдрометцентр

Кам’янсько-Дніпровський районний суд Запорізької області викликає 
як обвинуваченого Молчанова Юрія Павловича, 07.12.1970 р.н, який заре-
єстрований за адресою: пр.Будівельників, 41, кв. 76, м. Енергодар Запорізь-
кої області; проживає за адресою: вул. Молодіжна, 101, кв. 14, м. Енерго-
дар Запорізької області у судове засідання по кримінальному проваджен-
ню № 316/296/17, № 1-кп/318/62/2020 відносно Молчанова Ю.П. за ч. 1 ст. 
258-3 КК України. Судове засідання відбудеться о 14-00 годині 22 вересня 
2020 року у приміщенні суду за адресою: Запорізька область,  м. Кам’янка-
Дніпровська, вул. Щаслива, 93, кабінет № 9. 

Суддя Петров В.В.

До відома всіх зацікавлених осіб, установ та організацій
Людина, Чоловік, на ім’я: Дмитро (рос. Дмитрий), 
по батькові: Олексійович (рос. Алексеевич), 
за родом (прізвище): Голдобін (рос. Голдобин), 
1973 року народження, запис 471 в книзі реєстрації актів про народження, свідоцтво 
про народження  II-НО №252386, нотаріальне свідоцтво НОН 818659, 
Заявляється та проголошується  живим з повною правоздатністю та дієздатністю. 
Не має опікунів в будь-якому вигляді. 
Інше заявляється таким, що не відповідає дійсності. 

Заперечення/спростування  приймаються письмово рекомендованим листом від 
офіційних осіб протягом 30 (тридцять) днів після публікації за адресою: 
м. Київ, 04053, Дмитру Олексійовичу Голдобіну, до запитання

За відсутності заперечень/спростувань у вказаний термін заявлене визнається 
незаперечним фактом.

Використання зазначених персональних даних, крім як для  цілей заявленого, 
забороняється.

Колір текста вважається фіолетовим

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Київобленерго» вiд 

21.08.2020 назву товариства змінено на ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬ-

НІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».  

03.09.2020 проведено державну реєстрацію ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІО-

НАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та реєстрацію змін до установчих документiв то-

вариства, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, 

фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. 

ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ й надалі виконуватиме 

функції оператора системи розподілу електроенергії (ОСР), серед яких: за-

безпечення населення якісним та надійним електропостачанням; управлін-

ня системою розподілу (розподільчими пунктами, трансформаторними під-

станціями, лініями електропередачі); приєднання об’єктів споживачів до 

мереж; ремонт електричних ліній та підстанцій; встановлення лічильників 

електроенергії та фіксування їх показів; обслуговування клієнтів з питань, 

пов’язаних з електропостачанням.

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харків-

ської області Білозьорова Г.А. повідомляє, що після смерті 22 липня 2019 

року гр. Білої Раїси Іванівни відкрито спадкову справу. Спадкоємцям пропо-

нується звернутися протягом 7 днів від публікації оголошення до приватно-

го нотаріуса Білозьорової Г.А. за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 2/5, 

(057-732-51-36).

Розшукуються спадкоємці громадянина Вітова Юрія Васильовича, 
04.04.1938 року народження, померлого 16 березня 2020 року в місті Хар-
кові: гр. Вітов Олександр Юрійович та інші можливі спадкоємці, з метою 
з’ясування підстав для закликання їх до спадкування. Спадкоємців прошу 
звернутися у місячний строк з дня публікації цього оголошення до примі-
щення, що є робочим місцем приватного нотаріуса Харківського міського 
нотаріального округу Дряпко О.О. за адресою: 61170, м. Харків, вулиця Ва-
лентинівська, буд.18, оф.143. Тел. 7-544-552.

Свідоцтво про право власності на водний мотоцикл,  

бортовий номер UA1489KV, видане інспекцією Головного  

державного реєстратора флоту України та свідоцтво на право  

плавання під державним прапором України на ім’я  

Савченка Олександра Олександровича,  

вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Втрачений судновий білет  

на судно «Ладога-2», бортовий номер 

ДНІ-0628-К, на ім’я  

Скабалланович Антон Олегович,  

вважати недійсним

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 13 листопада 2018 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22018130000000313 відносно Святишенка Юрія Вя-
чеславовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст.109, ч. 1 ст.110 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Святишенко 
Юрій Вячеславович. У судове засідання, яке відкладено 
на 22 вересня 2020 року об 11 годині 00 хвилин та від-
будеться у приміщенні суду за адресою: вул. Луганська, 
буд.30, смт Біловодськ, Луганська область.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вва-
жається повідомлений про дату, час та місце слухання 
справи.

Наслідки неявки передбачені ст.323 КПК України.
Суддя Г.В. Булгакова

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при 
здійсненні спеціального судового провадження на під-
ставі ухвали суду від 08.08.2017 року, викликає як об-
винуваченого Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 
року народження, зареєстрованого за адресою: Луган-
ська область, м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, за ма-
теріалами кримінального провадження № 425/2550/16-к, 
1-кп/425/46/20, на підставі обвинувального акта відносно 
Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 
ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до 
судового засідання, яке відбудеться 21 вересня 2020 ро-
ку о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського місько-
го суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинуваче-
ний вважається повідомленим про дату, час та місце роз-
гляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде 
розглянуто за його відсутності.

Суддя В.В.Козюменська

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при 
здійсненні судового провадження викликає  як обви-
нуваченого Айрапетяна Гегама Аветіковича, 04.06.1970 
року народження, зареєстрованого за адресою: Луган-
ська область, м. Луганськ, вул. Барбюса, 18А/10, за ма-
теріалами кримінального провадження № 425/3784/19, 
1-кп/425/225/20, на підставі обвинувального акта віднос-
но Айрапетяна Г.А. за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни.

Обвинуваченому Айрапетяну Г.А. необхідно прибути 
до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 21 
вересня 2020 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: Луганська область,  
м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинуваче-
ний вважається повідомленим про дату, час та місце роз-
гляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде 
розглянуто за його відсутності.

Суддя В.В.Козюменська

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при 
здійсненні судового провадження, викликає  як обвину-
ваченого Сикала Вадима Петровича, 23.04.1976 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, м. Рубіжне, вул. Радищева, буд. 29а, кв. 2, за ма-
теріалами кримінального провадження № 428/7944/18,  
1-кп/425/197/20, на підставі обвинувального акта віднос-
но Сикала В.П. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Сикалу В.П. необхідно прибути в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 22 верес-
ня 2020 року о 14 год. 30 хв. в приміщенні Рубіжан-
ського міського суду за адресою: Луганська область,  
м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинуваче-
ний вважається повідомленим про дату, час та місце роз-
гляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде 
розглянуто за його відсутності.

Кремінський районний суд Луганської області, що розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Назаренко 
Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича як обвинувачених в судо-
ве засідання в кримінальному провадженні справа № 414/1899/15-к, прова-
дження №1-кп/414/6/2020 стосовно Назаренко Юлії Іванівни та Рябініна Ва-
лентина Івановича, обвинувачених за ч.2 ст.110 КК України, що відбудеться 
21 вересня 2020 року о 10 годині 00 хвилин.

Суддя Акулов Є.М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження  

№ 417/9338/19 за обвинуваченням Артемова Сергія Вікторовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110,  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марківський районний суд Луганської області викликає Артемова 
Сергія Вікторовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 21 вересня 2020 року о 13 годині 00 хвилин у за-
лі судових засідань Марківського районного суду Луганської області за адресою (пл. Соборна, буд. 31, смт Марків-
ка Марківського району Луганської області, 92400).

Справа розглядається колегією суддів у складі головуючого судді Рукас О.В., суддів Шкиря В.М., Чернік А.П.

ОГОЛОШЕННЯ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про звільнення О. Горіна з посади Надзвичайного  
і Повноважного Посла України в Республіці Корея

Звільнити ГОРІНА Олександра Олеговича з посади Надзвичайного і Повноважно-
го Посла України в Республіці Корея.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
10 вересня 2020 року
№ 383/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про звільнення Г. Надоленка з посади Надзвичайного  

і Повноважного Посла України в Державі Ізраїль
Звільнити НАДОЛЕНКА Геннадія Олексійовича з посади Надзвичайного і Повно-

важного Посла України в Державі Ізраїль.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
10 вересня 2020 року
№ 384/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення Є. Корнійчука Надзвичайним  

і Повноважним Послом України в Державі Ізраїль
Призначити КОРНІЙЧУКА Євгена Володимировича Надзвичайним і Повноважним 

Послом України в Державі Ізраїль.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
10 вересня 2020 року
№ 385/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення П. Врублевського Надзвичайним  

і Повноважним Послом України в Республіці Казахстан
Призначити ВРУБЛЕВСЬКОГО Петра Юрійовича Надзвичайним і Повноважним По-

слом України в Республіці Казахстан.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
10 вересня 2020 року
№ 386/2020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 9 вересня 2020 р. № 798 
Київ

Про внесення змін до Порядку виплати грошової 
компенсації особам рядового і начальницького складу  
служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) 

ними  жилих приміщень та визначення її розміру  
і умов виплати

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛяЄ:
Внести до Порядку виплати грошової компенсації особам рядового і начальниць-

кого складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) ними жилих 
приміщень та визначення її розміру і умов виплати, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 16 грудня  2015 р. № 1053 (Офіційний вісник України, 2015 
р., № 102, ст. 3515), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 9 вересня 2020 р. № 798

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку виплати грошової компенсації особам рядового 

і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом  
(найом, оренду) ними жилих приміщень та визначення її розміру  

і умов виплати 
1. Абзаци другий — четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:
два прожиткових мінімуми, установлені законом для працездатних осіб на 1 січня 

календарного року, — у м. Києві;
 півтора прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на 

1 січня календарного року, — у мм. Сімферополі, Севастополі та обласних центрах;
один прожитковий мінімум, установлений законом для працездатних осіб на 1 січ-

ня календарного року, — в інших населених пунктах.».
2. Пункт 5 доповнити  абзацом такого змісту:
копію договору найму (оренди) житла.».
3. Пункт 6 доповнити  абзацом такого змісту:
піднайому (найому, оренди) жилого приміщення  особою рядового або началь-

ницького складу, курсантом у близьких осіб та членів сім’ї, які визначені у статті 1 За-
кону України «Про запобігання корупції».».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 9 вересня 2020 р. № 796 
Київ

Про визнання такою, що втратила чинність, постанови 
Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 157

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛяЄ:
Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 21 

лютого 2001 р. № 157 «Деякі питання реєстрації, обліку та звітності щодо інфекцій-
них хвороб» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 8, ст. 320).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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