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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ІГОР ПЕТРАШКО:
«Від початку пандемії 

через фонди зайнятості 
працевлаштовано 
близько 300 тисяч 
людей у сільському 

господарстві, 
переробній 

промисловості, 
торгівлі».

Куди спрямовано 
кошти спецфонду

COVID-19. Із 66 млрд грн Фонду боротьби з COVID-19 уже ви-
трачено 22,9 млрд, тобто 35% загальної суми. На охорону здоров’я 
спрямовано 2,3 млрд з 16,3 млрд грн (14,2%); на соціальний захист 
— 9,1 млрд з 10,6 млрд (86%); на забезпечення правопорядку — 
2,4 млрд з 2,5 млрд (95%). Повернуто за пробне ЗНО 52,5 млн грн, 
тобто 100% коштів, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

На будівництво і ремонт доріг використано 9,1 млрд з 35 млрд 
(26%); на культуру спрямовано 1 млрд, їх ще не використано. На 
відновлення видатків, скорочених під час створення фонду, 524,2 
млн. Їх ще не використано.

На грошову допомогу громадянам, зокрема дітям підприємців 
(ФОП) на спрощеній системі оподаткування спрямовано 1,1 млрд. 
З них використано 810 млн (73,2%). На доплати працівникам з 
ліквідації COVID-19 надано 8,6 млрд, з них використали 2,5 млрд 
(29%). На заходи для запобігання спалахам COVID-19 передбачено 
46,1 млрд, з них використано 11,3 млрд (24,5%). На соціальну під-
тримку — 9,4 млрд, з яких освоєно 8,2 млрд, тобто 87,2%.

1,031 млрд грн
видано впродовж останнього тижня 

за держпрограмою «Доступні кредити 
5—7—9%». Це рекордна сума  

за період її реалізації

НІ ПУХУ НІ ПЕРА. Зберігається тенденція до катастрофічного 
зменшення кількості дичини в українських угіддях і деградації 
процесу полювання 

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства про зупинення зростання безробіття  
й початок його скорочення
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ОСВІТА

Міністр Кабінету Міністрів 
Олег Немчінов про нове 
районування, яке сприятиме 
зменшенню бюрократії та 
кількості держслужбовців

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

На прикладі Черкаської 
області «Урядовий кур’єр» 
з’ясовував, чому в Україні 
зменшується кількість 
середніх навчальних закладів
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Пріоритети уряду незмінні
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Їх чітко окреслено в головному кошторисі держави  
на наступний рік

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
 «Урядовий кур’єр»

На початку вчорашнього засі-
дання уряду Прем’єр-міністр 

Денис Шмигаль нагадав, що 16 ве-
ресня 2014 року парламенти Євро-

союзу та нашої держави синхронно 
ратифікували Угоду про асоціацію 
між ЄС та Україною. Він наголо-
сив, що інтеграція України в ЄС за-
лишається ключовим пріоритетом 
для уряду, який активно продо-
вжуватиме роботу в цьому напрямі. 

Прем’єр акцентував на тому, що 
не змінилися і внутрішні пріорите-
ти Кабінету Міністрів. 

«Їх чітко окреслено у проєк-
ті державного бюджету на 2021 
рік, який цього тижня уряд по-
дав до Верховної Ради. Це ме-

дицина, освіта, безпека та обо-
рона, соціальний захист людей, 
будівництво доріг і підтрим-
ка бізнесу. Документ оптималь-
ний, максимально враховує по-
треби людей і реалістичний до 

виконання», — зазначив Денис 
Шмигаль.

За його словами, у бюджет за-
кладено безпрецедентні видатки 
на медицину — 156 мільяр-
дів гривень, або на 27,5 мі-
льярда більше, ніж цьогоріч. 

Що не так у мисливському 
господарстві?
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +3 +8 +10 +15 Черкаська +7 +12 +13 +18
Житомирська +2 +7 +9 +14 Кіровоградська +9 +14 +13 +18
Чернігівська +3 +8 +10 +15 Полтавська +8 +13 +13 +18
Сумська +3 +8 +10 +15 Дніпропетровська +9 +14 +15 +20
Закарпатська +3 +8 +15 +20 Одеська +11 +16 +17 +22
Рівненська +2 +7 +9 +14 Миколаївська +10 +15 +16 +21
Львівська +1 +6 +8 +13 Херсонська +10 +15 +15 +20
Івано-Франківська +2 +7 +9 +14 Запорізька +9 +14 +15 +20
Волинська +1 +6 +8 +13 Харківська +8 +13 +14 +19
Хмельницька +3 +8 +10 +15 Донецька +9 +14 +15 +20
Чернівецька +3 +8 +10 +15 Луганська +8 +13 +15 +20
Тернопільська +2 +7 +9 +14 Крим +12 +17 +17 +22
Вінницька +7 +12 +12 +17 Київ +6 +8 +12 +14

Укргiдрометцентр

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинуваль-
ний акт із матеріалами судового провадження у кримінальному прова-
дженні за № 42014000000000071 за обвинуваченням Меденцева Павла 
Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 4 ст. 368 КК України.

У зв’язку з чим викликається Меденцев Павло Анатолійович, 30.03.1983 
року народження, уродженець м. Одеси, зареєстрований за адресою:  
м. Одеса, Французький бульвар, буд. 22, корп. 1, кв. 204, останнє відо-
ме місце проживання: м. Одеса, вул. Баштанна, буд. 7/3, який обвинува-
чується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 
368 КК України, у судові засідання, які відбудуться 21 вересня 2020 року о 
17:00 год., 24 вересня 2020 року о 08:00 год., 25 вересня 2020 року о 17:00 
год., 16 жовтня 2020 року о 13:00 год. у приміщенні Вищого антикорупцій-
ного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Колі-
уш О.Л., судді: Ткаченко О.В., Шкодін Я.В.

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

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

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Дудченко Євген Геннадійович, 07.06.1985 року наро-

дження, останнє відоме місце проживання: Херсон, вул. Перекопська, 163, 
кв.65, відповідно до абз.5 ч.3 ст.323 КПК України повідомляється про те, 
що 15.04.2019 року Херсонським міським судом Херсонської області по 
кримінальному провадженню №12018230020001005 за обвинуваченням 
Дудченка Євгена Геннадійовича за ст. 115 ч.2 п.6, 187 ч.4, 289 ч. 3 КК Украї-
ни постановлена ухвала про здійснення розгляду справи за відсутністю об-
винуваченого (in absentia) у порядку спеціального судового провадження.

Також Дудченко С.Г. повідомляється про те, що йому необхідно 
з’явитися 25.09.2020 року о 8-00 год. у каб.208 до Херсонського міського 
суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 
для участі у розгляді кримінального провадження №766/8832/19 за ст.115 
ч.2 п.6,187 ч. 4, 289 ч. 3 КК України як обвинуваченому.

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

Суддя Корольчук Н.В.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Чугуївського міського суду Харківської області знаходить-

ся спеціальне кримінальне провадження № 636/2173/17 стосовно Богомо-
лової Валентини Михайлівни, 16.11.1959 року народження, обвинуваченої у 
вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Обвинувачена Бо-
гомолова В.М. зареєстрована за адресою: Харківська область, Чугуївський 
р-н, с. Стара Гнилиця, вул. Шевченка (Леніна), 28, кв.1.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Чугуївський міський суд 
Харківської області викликає Богомолову Валентину Михайлівну у судове 
засідання, яке відбудеться 24 вересня 2020 року об 11 год. 00 хв. в залі Чу-
гуївського міського суду Харківської області, що розташований за адресою: 
Харківська обл., м. Чугуїв, пл. Соборна, 2

Справа розглядатиметься суддею Гуменним З. І.

Розшукуються спадкоємцi Гуменюк Ірини Олександрівни, померлої 28 
червня 2020 року. Звертатися до 28 грудня 2020 року за адресою: 61166, 
місто Харкiв, вулиця Космічна, буд. 24-А, оф. 20. Тел.+38 0731050000. При-
ватний нотаріус І.С. Решетняк.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Сторожинецький районний суд Чернівецької області, що знаходиться 

за адресою: м. Сторожинець, вул. Гвардійська, 9А (ел.адреса: inbox@st.cv.
court.gov.ua, тел/факс (0235) 2-27-70), викликає Василькову Галину Вікто-
рівну, останнє відоме місце проживання: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 
22/8, як обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.ч. 3,4,5 
ст.191, ч.2 ст.200 КК України в кримінальному провадженні, внесеному в 
ЄРДР за №12014260110000622, до суду на 11-00 год. 02.10.2020 р. на су-
довий розгляд кримінального провадження в спеціальному судовому про-
вадженні.

Наслідки неявки в судове засідання 
У випадку неприбуття розгляд кримінального провадження здійснюва-

тиметься у спеціальному судовому провадженні згідно зі ст. 323 КПК Укра-
їни у вашій відсутності.

Суддя Дедик Н.П.

Втрачений студентський квиток, виданий 1 вересня 2019 року  
навчальним закладом Київським університетом  

ім. Бориса Грінченка на ім’я Юдицької Ю.Р.,  
вважати недійсним. 

Втрачений студентський квиток,  виданий Київським університетом  

імені Бориса Грінченка на ім’я Сафонова Тетяна Віталіївна,  

вважати недійсним.

  Київський апеляційний суд  Кому: Януковичу В.Ф. 

  викликає Вас як обвинуваченого 
  на 14 год. 00 хв. 01 жовтня 2020 року

  Місцезнаходження/місце проживання:

 04210, м. Київ, вул. Оболонська набереж-
на, буд. 15, корпус 5, кв. 13

  за апеляційними скаргами захисників Рябовола Ю.П., Горошин-
ського О.О., Байдика О.А., Сердюка В.А. і Федоренка І.Л., Білен-
ка Б.В. і Фозекош А.А. на вирок Оболонського районного суду міста 
Києва від 24 січня 2019 року стосовно Януковича В.Ф та за апеляцій-
ними скаргами захисників Байдика О.А. та Фозекош А.А. на ухвали 
Оболонського районного суду міста Києва від 20 березня 2019 ро-
ку, якими в задоволенні заяви Байдика О.А. про виправлення описки 
та заяви Байдика О.А. та Фозекош А.А. про роз’яснення вироку суду 
першої інстанції відмовлено 

  Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2 – А. Додатково просимо подати такі документи:
Документ, що посвідчує особу ( паспорт )

Секретар судової палати з розгляду кримінальних справ   
І.А. Мосьондз

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю:
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик:
8)  інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Згідно з положенням ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивіль-
ний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановлено-
му цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик 
або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причи-
ни свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бу-
ти застосовано привід.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви-
клик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи 
спеціального судового провадження.
Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України. 

Оголошення №286/5/6532-НЕР
про проведення конкурсу щодо закупівлі квартир

на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України
1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах пайової 

участі та на вторинному ринку в регіонах України;
2.2. лоти: лот  1 — м. Львів, до 10 квартир; лот 2 — м. Херсон, до 5 квар-

тир; лот 3 — м. Київ, до 15 квартир; лот 4 — м. Дніпро, до 10 квартир; лот 5 —  
м. Миколаїв, до 40 квартир; лот 6 — м. Харків, до 30 квартир; лот 7 — м. 
Одеса, до 10 квартир; лот 8 — Одеська область (с. Таїрова, смт Котовського,  
с. Фонтанка, смт Авангард, смт Хлібодарське, с. Крижанівка), до 40 квартир.

3. Адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація про 
конкурс: www.mil.gov.ua, розділ «Державні закупівлі» — Конкурсна комісія з 
відбору пропозицій щодо закупівлі квартир.

4. Термін передачі квартир: на вторинному ринку — до 01.12.2020;  
на умовах пайової участі — до 01.12.2020 (термін оформлення права власності  
на квартири за Державою Україна в особі Міністерства оборони України — до 
10.12.2020);

термін дії договорів: на вторинному ринку — до 30.12.2020; на умовах па-
йової участі — до 30.12.2020.

5. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
5.1. місце: пр-т Перемоги, 55/2, м. Київ, 03113, Департамент державних за-

купівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, 
2 поверх;

5.2. подання: термін — до 12:00 29.09.2020, кімната 207;
5.3. розкриття: час і дата — о 14:30 29.09.2020, кімната 227.
6. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
7. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасни-

ками: Бітян Юлія Миколаївна, Тимошенко Олена Леонідівна, Присяжнюк Вікто-
рія Іванівна, тел. (044) 4547459, zhytlo@mil.gov.ua, Телятникова Наталія Олек-
сандрівна, тел. (044) 3843273, (094) 9290273.

Кіровський районний суд м. Дніпропетров-
ська викликає як обвинуваченого Барабаню-
ка Андрія Михайловича, 14.11.1973 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: Дні-
пропетровська область, м. Покров (Орджоні-
кідзе), вул. Центральна (Калініна), 33, кв. 30, 
у підготовче судове засідання по криміналь-
ному провадженню №42013040000000229 
від 21.10.2013 (справа №200/9053/17, про-
вадження №1-кп/0203/619/2020) за обвину-
вальним актом, складеним за результатами 
спеціального досудового розслідування, яке 
відбудеться о 15 годині 00 хвилин 30 вересня 
2020 року за адресою: м. Дніпро, пр. ім. Пуш-
кіна, 29, каб. 11, зал №12.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 323 КПК Укра-
їни з моменту опублікування повістки про ви-
клик у засобах масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження обвину-
вачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом. У разі неявки обвину-
ваченого судовий розгляд справи може здій-
снюватися за його відсутності.

Суддя Смольняков О.О.

Втрачений кваліфікаційний  

сертифікат відповідального виконавця  

окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із 

створенням об’єкта архітектури — інженера-

проектувальника, серія АР № 000635,  

виданий атестаційною архітектурно-буді-

вельною комісією 04.06.2012 р.  

на ім’я Ямкового Олександра Вікторовича,  

вважати недійсним.

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 11-кп/824/487/2020

Токмацький районний суд Запорізької області ви-

кликає обвинуваченого Марфіча Михайла Михайло-

вича, 23.12.1959 р.н. (місце проживання:  м. Харків, 

вул. Кибальчича, буд. 141) у судове засідання у кри-

мінальному провадженні № 1-кп/328/94/20 (справа 

№ 461/3087/17), внесеному 28.04.2016 року до Єди-

ного державного реєстру досудових розслідувань за 

№ 22016140000000036, за обвинуваченням Марфіча 

М.М. у вчиненні кримінального правопорушення, пе-

редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеть-

ся 05.10.2020 року о 09-00 годині в залі судового засі-

дання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. 

Володимирська, 28. Колегія суддів: головуючий суд-

дя Новікова Н.В., судді: Гавілей М.М., Курдюков В.М.

Оголошення про виклик у судове засідання
обвинуваченого Бондаренка Костянтина Ігоровича

Справа № 522/6460/17
Провадження № 1-кп/496/259/20

Біляївський районний суд Одеської області викликає обвинуваченого Бондаренка Костян-
тина Ігоровича, 24 04. 1993 року народження (останнє відоме місце проживання: Одеська об-
ласть, Біляївський район, с. Холодна Балка, вул Молодіжна, 13) у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться о 14 год 00 хв. 28 вересня 2020 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, або документ, який посвідчує 
особу. Підготовче судове засідання відбудеться у приміщенні Біляївського районного суду 
Одеської області за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Кіпенко,1.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування даного оголошення об-
винувачений вважається належним чином ознайомленим з його змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду кримінальне провадження буде здійснюватися за від-
сутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Для отримання інформації про стан розгляду справи звертайтесь до канцелярії суду за  
тел.: (04852) 2-55-07.

Суддя В.М. Буран

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Оскома Дмитро Ва-

сильович, 25.12.1987 року народжен-
ня, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 
КПК України викликається в судове 
засідання на 11 год. 00 хв. 28 верес-
ня 2020 року до Хмельницького місь-
крайонного суду Хмельницької облас-
ті (м. Хмельницький, вул. Героїв Май-
дану, 54, каб. 203), головуючий суд-
дя Піндрак О.О., судді Антонюк О.В., 
Місінкевич А.Л., конт. тел. (0382) 76-
28-40) для проведення судового роз-
гляду у кримінальному провадженні  
№ 22015240000000012 про обвинува-
чення Оскоми Дмитра Васильовича за 
ч. 1 ст. 2583 КК України. Поважні при-
чини та наслідки неприбуття на виклик 
передбачені ст.ст. 138,139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
 Обвинувачений Савічев Дмитро 

Ігорович, 30.10.1990 року народжен-
ня, відповідно до ст. ст. 134, 135, 323 
КПК України викликається на 10 год. 
30 хв. 28.09.2020 року до Хмельниць-
кого міськрайонного суду (м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 54, 2 по-
верх, каб. 204, головуючий суддя Ан-
тонюк О.В., тел. (0382) 67-15-64 для 
проведення підготовчого судового за-
сідання у кримінальному проваджен-
ні №22018240000000003 за ч. 1 ст. 258-3  
КК України. Поважні причини непри-
буття особи на виклик передбачені у ст. 
138 КПК України. Наслідки неприбут-
тя на виклик передбачені у ст. 139 КПК 
України.
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