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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЬГА БУСЛАВЕЦЬ:
«Ми обговорюємо 

необхідність 
продовження державної 

цільової програми з 
енергоефективності, 

надання «теплих» 
кредитів ще на рік».

Субсидії й далі 
працюють 

СОЦПОЛІТИКА. У серпні 2020 року субсидію на оплату жит-
лово-комунальних послуг в Україні отримали 2,946 мільйона 
громадян. За даними Міністерства соціальної політики Украї-
ни, у серпні по субсидії на оплату ЖКП звернулися 24,2 тисячі 
домогосподарств, отримали цей вид допомоги 9,9 тисячі.

У серпні 2020 року надано субсидій на оплату житлово-кому-
нальних послуг на суму 417,02 мільйона гривень. З них 405,3 
мільйона субсидіанти отримали в готівковій формі, а 11,7 міль-
йона — в безготівковій. Середній розмір субсидії на одне до-
могосподарство в серпні 2020 року порівняно з липнем зріс на 
8,9% — до 279,8 гривень проти 256,73.

Найбільший середній розмір субсидії в Україні зафіксовано 
у столиці. Тут вона становить 488,21 гривні. А найменший — у 
Закарпатській області: 149,42 гривні.

У липні, нагадує УНІАН, субсидію на оплату послуг ЖКГ 
отримали близько 2,93 мільйона громадян. У середньому вона 
становила 256,7 гривні.

41 млрд грн
коштуватиме країні заплановане  

на 2021 рік двоетапне підвищення 
мінімальної заробітної плати  

до 6500 грн, за даними Мінфіну 

ЗАХИСТ. У Харкові тестували автоматичні системи 
скринінгу температури тіла, які засвідчили високу 
ефективність контролю ситуації у навчальних закладах

Як не пустити 
коронавірус у школу?

В.о. міністра енергетики про незаперечну користь  
для людей цієї соціально спрямованої програми

2 5 
ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА

Міністерство соціальної 
політики роз’яснює, кому  
та які документи слід подати  
для призначення субсидії,  
а також механізм її обчислення 

ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ: АЛГОРИТМ

Напередодні Дня  працівника лісу 
начальник Полтавського облуправління 
лісового та мисливського господарства 
Юрій Тараненко розмірковує про 
здобутки й очікування галузі
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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

Триває 
передплата 

на II півріччя
2020 року.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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документи

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну 
екологічну оцінку та проекту документа державного 

планування

1. Повна назва документа державного планування: 
Проект «Схеми планування території Київської області» (далі — Схема).
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа дер-

жавного планування:
Київська обласна державна адміністрація. 
3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
Дата початку та строки здійснення процедури — відповідно до ст. 12 

Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обгово-
рення звіту зі стратегічної екологічної оцінки Схеми розпочато з дня йо-
го оприлюднення, а саме з 21 вересня 2020 року на сайті Департаменту 
містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністра-
ції (http://koda.gov.ua/oblderzhadministratsija/struktura/strukturni-pidrozdili-
oda/departament-mistobuduvannya-ta-arkhit/) та триватиме до 21 жовтня 
2020 року.

 Способи участі громадськості — громадськість в межах строку гро-
мадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому чис-
лі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту із стратегіч-
ної екологічної оцінки. 

 Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, — Департамент 
містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації 
(01196, місто Київ, площа Лесі Українки, 1). Відповідальна особа: заступ-
ник директора — начальник управління містобудівного кадастру Янович 
Ярослав Юрійович (контактні дані: oblarchitektura@ukr.net, тел.: +38 (044) 
285-28-70, 285-20-29). Строк подання зауважень і пропозицій — з 21 ве-
ресня до 21 жовтня 2020 року включно.

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси перебуває обвинуваль-
ний акт у кримінальному провадженні № 42015000000002821 за обвинуваченням 
Луцюка П. С. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 135,  
ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

У зв’язку з викладеним суд викликає потерпілих та їх представників у судові за-
сідання, які відбудуться:

30.09.2020 о 14 год. 00 хв., 01.10.2020 об 11 год. 30 хв., 02.10.2020 о 10 год. 00 
хв., 06.10.2020 о 10 год. 00 хв., 07.10.2020 о 12 год. 00 хв., 08.10.2020 о 14 год. 00 
хв., 09.10.2020 о 10 год. 00 хв., 19.10.2020 о 14 год. 00 хв., 20.10.2020 о 14 год. 00 
хв., 21.10.2020 о 14 год. 00 хв., 22.10.2020 о 10 год. 00 хв., 23.10.2020 о 10 год. 30 
хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Оде-
си, зал судових засідань №229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду 
згідно зі статтею 138 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СКІФІЯ» у формі ТОВ пропонує суб’єктам виборчо-
го процесу звернутися до 5 жовтня 2020 р. для укладення договорів про по-
ширення передвиборної агітації. Після 5 жовтня 2020 р. ефірний час для по-
ширення передвиборної агітації буде надаватися лише при його наявності.

З приводу розміщення матеріалів передвиборної агітації звертатися  
за телефоном (063, 067, 099) 125-102-5 або на електронну адресу: 
commerce@europaplus.dp.ua.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області викликає обвинуваченого 
Кострубу Ігоря Миколайовича (останнє відоме місце проживання: вул. Шевченка, 
338/16, м. Львів) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 
5 ст. 191, частиною 1 ст. 366 КК України, у судове засідання, яке призначено на 
15.00 год. 30.09.2020 (в приміщенні Стрийського міськрайонного суду Львівської 
області за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Валова, 12).

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу. У кримінальному провадженні здійснюється спеціальне су-
дове провадження.

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Кострубі Ігорю Миколайови-
чу на останню відому адресу місця проживання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження. 

Головуючий суддя  В. М. Бораковський

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів  
АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 28.08.2020 р. назву товариства змінено  

на АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». 
11.09.2020 р. проведено державну реєстрацію внесення змін до відо-

мостей про юридичну особу в частині зазначення нового найменування — 
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та реєстрацію змін до установчих 
документiв Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб, фізичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. Інші ві-
домості, зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, не змінювались.

ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ й надалі виконуватиме функції операто-
ра системи розподілу електроенергії (ОСР), серед яких: забезпечення насе-
лення якісним та надійним електропостачанням; управління системою роз-
поділу (розподільчими пунктами, трансформаторними підстанціями, ліні-
ями 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 елек-
тропостачанням.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 7 вересня 2020 р. № 829 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  

від 17 вересня 1996 р. № 1138  
і від 28 березня 2018 р. № 391

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р.  

№ 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і 
комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закла-
дах» (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501; Офіційний вісник України, 2016 р., № 77,  
ст. 2567; 2020 р., № 49, ст. 1533) і від 28 березня 2018 р. № 391 «Про затвердження 
вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними 
розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслугову-
вання населення» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 43, ст. 1528; 2020 р., № 49,  
ст. 1533) зміни, що додаються.

2. Міністерству охорони здоров’я разом з Рівненською обласною державною ад-
міністрацією вжити заходів до перетворення державного закладу «Спеціалізована 
медико-санітарна частина № 3 Міністерства охорони здоров’я України» (код згідно з 
ЄДРПОУ 33992414) у комунальне некомерційне підприємство із забезпеченням від-
повідності вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з 
яким головні розпорядники бюджетних коштів укладають договори про медичне об-
слуговування населення, в повному обсязі до 31 грудня 2020 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України   

від 7 вересня 2020 р. № 829

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

від 17 вересня 1996 р. № 1138 і від 28 березня 2018 р. № 391

1. Пункт 40 розділу I переліку платних послуг, які надаються в державних і кому-
нальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138, піс-
ля слів і цифр «комунальним закладом «Київська міська клінічна офтальмологічна 
лікарня «Центр мікрохірургії ока» (код згідно з ЄДРПОУ 05389534)» доповнити сло-
вами і цифрами «, державним закладом «Спеціалізована медико-санітарна части-
на № 3 Міністерства охорони здоров’я України» (код згідно з ЄДРПОУ 33992414)».

2. Пункт 12 постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р.   
№ 391 після слів і цифр «комунальний заклад «Київська міська клінічна офтальмо-
логічна лікарня «Центр мікрохірургії ока» (код згідно з ЄДРПОУ 05389534)» доповни-
ти словами і цифрами «, державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна час-
тина № 3 Міністерства охорони здоров’я України» (код згідно з ЄДРПОУ 33992414)».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 16 вересня 2020 р. № 831 
Київ

Про внесення змін до Положення про Премію 
Кабінету Міністрів України за розроблення  

і впровадження інноваційних технологій
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і 

впровадження інноваційних технологій, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 1 серпня 2012 р. № 701 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 58, 
ст. 2338; 2013 р., № 26, ст. 863; 2018 р., № 25, ст. 885; 2020 р., № 18, ст. 695), змі-
ни, що додаються.

 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 16 вересня 2020 р. № 831

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення 

і впровадження інноваційних технологій

1. Абзац перший пункту 11 викласти в такій редакції:
«11. До складу Комітету входять Віце-прем’єр-міністр України згідно з розподілом 

повноважень (голова Комітету), Міністр освіти і науки (заступник голови Комітету), 
заступник (перший заступник) Міністра освіти і науки відповідно до розподілу функ-
ціональних повноважень (секретар Комітету), заступник Міністра охорони здоров’я, 
заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, заступ-
ник Міністра інфраструктури, заступник Міністра оборони, заступник Міністра енер-
гетики, заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів, а також за зго-
дою — представник Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки 
і технологій, представник Спільного представницького органу сторони роботодавців 
на національному рівні.».

2. Абзац другий пункту 12 після слова «його» доповнити словом «персональ-
ного».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 16 вересня 2020 р. № 832 
Київ

Про внесення змін у додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 вересня 2007 р. № 1123
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 

2007 р. № 1123 «Про умови оплати праці працівників державних нотаріальних кон-
тор та державних нотаріальних архівів» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 69,  
ст. 2637; 2019 р., № 52, ст. 1792), виклавши його в редакції, що додається.

2. Керівникам територіальних органів Міністерства юстиції забезпечити виконан-
ня цієї постанови виключно в межах фондів оплати праці, затверджених у кошто-
рисах.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2020 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 вересня 2007 р. № 1123  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 16 вересня 2020 р. № 832)
СХЕМА 

посадових окладів працівників державних нотаріальних  
контор та державних нотаріальних архівів

Найменування посади Місячний посадовий оклад,  
гривень

Завідувач державної нотаріальної контори,  
державного нотаріального архіву

6100

Заступник завідувача державної нотаріальної  
контори, державного нотаріального архіву

5950

Державний нотаріус 5300
Консультант 4230
Оператор комп’ютерного набору І категорії,  
діловод

4196

Оператор комп’ютерного набору ІІ категорії, 
архіваріус 

4162

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 16 вересня 2020 р. № 833 
Київ

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 12 «Про порядок на-

дання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку» (Офіційний вісник 
України, 2004 р., № 2, ст. 42);

постанову Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. № 745 «Про вне-
сення зміни до переліку платних соціальних послуг» (Офіційний вісник України,  
2007 р., № 37, ст. 1494);

постанову Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 596 «Про внесен-
ня змін до переліку платних соціальних послуг» (Офіційний вісник України, 2016 р., 
№ 73, ст. 2448).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 16 вересня 2020 р. № 834 
Київ

Про внесення зміни до переліку видів 
продукції, щодо яких органи державного 

ринкового нагляду здійснюють державний 
ринковий нагляд

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринко-

вого нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 
2017 р., № 50, ст. 1550), доповнивши його пунктом 57 такого змісту:

«57. Водонагрівачі,  
баки-акумулятори  
та комплекти  
з водонагрівача  
і сонячного обладнання

наказ Мінрегіону від 19 
квітня 2019 р. № 100 «Про 
затвердження Технічного 
регламенту енергетичного 
маркування водонагріва-
чів, баків-акумуляторів та 
комплектів з водонагрівача 
і сонячного обладнання»

Держпродспоживслужба».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 16 вересня 2020 р. № 835 
Київ

Про внесення змін до порядків, 
затверджених постановою  
Кабінету Міністрів України  
від 12 квітня 2017 р. № 256

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюдже-

ті для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших най-
більш вразливих категорій населення, та Порядку виплати одноразової матеріаль-
ної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та ді-
тям з інвалідністю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 квіт-
ня 2017 р. № 256 «Деякі питання використання коштів державного бюджету для ви-
конання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш враз-
ливих категорій населення» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 33, ст. 1044), змі-
ни, що додаються.

2. Установити, що дія пункту 2 змін, затверджених цією постановою, не поширю-
ється на заяви про надання допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, осо-
бам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, подані регіональним органам соціального 
захисту населення до набрання чинності цією постановою.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 вересня 2020 р. № 835 

ЗМІНИ,  
що вносяться до порядків, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 256

1. У підпункті 2 пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державно-
му бюджеті для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших 
найбільш вразливих категорій населення:

1) друге речення абзацу другого після слів «державного підприємства Інформа-
ційно-обчислювальний центр» доповнити словами «, та/або Пенсійного фонду Укра-
їни в порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом України та Мінсоцполі-
тики»;

2) абзац третій викласти в такій редакції:
«Мінсоцполітики використовує для виплати допомоги не більш як 3 відсотки за-

гальної суми бюджетних коштів;».
2. У Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малоза-

безпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю:
1) у пункті 2 слово «, регіональними» виключити;
2) у пункті 4 слово «регіональному» замінити словами «центру надання адміні-

стративних послуг»;
3) у пункті 5:
абзац дев’ятий після слів «посадовими особами» доповнити словами «центру на-

дання адміністративних послуг або»;
в абзацах десятому і одинадцятому слова «Регіональний або районний» заміни-

ти словом «Районний»;
4) у пункті 6:
абзац перший  викласти в такій редакції:
 «6. Допомога надається районними органами соціального захисту населення 

один раз на рік у розмірі 50 відсотків установленого законом на дату звернення про-
житкового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у межах передбачених у 
законі про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень для 
головного розпорядника коштів на виплату допомоги.»;

абзац другий після слова «Мінсоцполітики» доповнити словами «, і надсилаєть-
ся центру надання адміністративних послуг, до якого надійшла заява про призначен-
ня допомоги    (у разі потреби)»;

5) у пункті 7 слова «Регіональні та районні» замінити словом «Районні».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 16 вересня 2020 р. № 838 
Київ

Про внесення зміни до пункту 3 переліку 
центральних органів виконавчої влади, інших 

державних органів, відповідальних  
за виконання зобов’язань, що випливають 

із членства України в міжнародних 
організаціях

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 3 переліку центральних органів виконавчої влади, ін-

ших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають 
із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 «Про порядок участі централь-
них органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є 
Україна» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536;  
2020 р., № 2, ст. 62), доповнивши позицію «Енергетичне співтовариство» у графі 
«Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи» після слова «НКРЕКП» 
словом «Мінрегіон».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 20 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +3 +8 +17 +22 Черкаська +3 +8 +17 +22
Житомирська +2 +7 +17 +22 Кіровоградська +3 +8 +18 +23
Чернігівська +3 +8 +16 +21 Полтавська +3 +8 +17 +22
Сумська +2 +7 +15 +20 Дніпропетровська +4 +9 +18 +23
Закарпатська +5 +10 +20 +25 Одеська +9 +14 +20 +25
Рівненська +2 +7 +17 +22 Миколаївська +6 +11 +20 +25
Львівська +3 +8 +17 +22 Херсонська +6 +11 +20 +25
Івано-Франківська +3 +8 +17 +22 Запорізька +5 +10 +19 +24
Волинська +2 +7 +17 +22 Харківська +3 +8 +16 +21
Хмельницька +3 +8 +17 +22 Донецька +5 +10 +17 +22
Чернівецька +3 +8 +18 +23 Луганська +2 +7 +16 +21
Тернопільська +3 +8 +17 +22 Крим +8 +13 +19 +24
Вінницька +3 +8 +18 +23 Київ +6 +8 +19 +21

Укргiдрометцентр

До уваги:
Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю 

«Снович» (78024, Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Долина, вул. 
Франка, буд. 3, ідентифікаційний код юридичної особи 04949304).

У зв’язку з ненаданням інформації Антимонопольному комітету України 
на вимоги державного уповноваженого Антимонопольного комітету Укра-
їни від 27.04.2020 № 126-29/01-6140 та від 09.06.2020 № 126-29/01-8227 
(аналогічного змісту) сільськогосподарським товариством з обмеженою 
відповідальністю «Снович» (78024, Івано-Франківська обл., Тлумацький 
р-н, с. Долина, вул. Франка, буд. 3, ідентифікаційний код юридичної осо-
би 04949304) на підставі пункту 23 Правил розгляду заяв і справ про по-
рушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених 
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 ро-
ку № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року 
за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету Укра-
їни від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами) вищезазначена вимога 
про надання інформації розміщена на офіційному веб-сайті Антимонополь-
ного комітету України (http://www.amcu.gov.ua) в розділі «Розгляд справ».

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Баранов Георгій Георгійович, 11.01.1974 р.н., проживаю-
чий за адресою: м. Севастополь, бухта Козача, військова частина А1845, та 
обвинувачений Пазинич Віктор Васильович, 15.06.1968 р.н., проживаючий 
за адресою: м. Севастополь, вул. Горпищенко, буд. 110, кв. 305, відповід-
но до вимог 297-5, 323 КПК України викликаються в судове засідання, що 
відбудеться 25.09.2020 року об 11.00 годині в залі судових засідань № 130 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, для участі в судових засіданнях як обвинувачені.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 
139, 323 КПК України

Суддя Осіік Д.В.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Дерменжи Валерія Костян-
тиновича, 18.06.1976 р.н., зареєстрованого за адресою: Одеська область, 
Ізмаїльський район, с. Камянка, вул. Калинина,127, відповідно до вимог  
297-5, 323 КПК України для участі в судовому засіданні з розгляду кримі-
нального провадження в порядку спеціального судового провадження сто-
совно Дерменжи В.К., обвинуваченого у скоєнні злочину, передбаченого 
ч.1 ст.258-3 КК України, яке відбудеться 29.09.2020 року о 10 год. 00 хв. за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Оде-
си, зал судових засідань №229. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинува-
ченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засідання 
в порядку спеціального судового провадження

 Обвинувачений Воронін Павло Сергійович, 03.03.1987 року народжен-
ня, відповідно до вимог ст.ст. 297- 5, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання, що відбудеться 29 вересня 2020 року о 12 годині 30 хви-
лин в залі судових засідань № 233 Приморського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засідан-
ні як обвинувачений.

Суддя С.М. Кічмаренко

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні 
Кримінальне провадження № 1-кп/4910/31/19, справа № 760/9748/17

Вищий антикорупційний суд Кому: Соколову Дмитру 
Дмитровичу 

Викликає Вас як обвинуваченого  
о 13 год. 00 хв. 06.11.2020 р.

Місцезнаходження/місце 
проживання:
м. Калінінград (Російська 
Федерація), вул. Кирова, 
буд. 75, кв. 1.

За  обвинуваченням Коваля О. Ю. за ч. 2 ст. 
15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК 
України, Кравченка Р. В. за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 
191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, До-
бриловської О. А. за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, 
ч. 1 ст. 366 КК України, Соколова Д. Д. за ч. 
5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 
КК України, Прокопця О. В.  за ч. 1 ст. 366 КК 
України, Левченка  В.  М. за  ч.  2 ст.  15,  ч.  5  
ст.  27,  ч.  5  ст.  191 КК України, Алтуніна О. 
С. за ч. 1  ст. 205 КК України, Рахімова І. І. за 
ч. 1 ст. 205 КК України.
Місцезнаходження суду: просп. Перемоги, 41, 
м. Київ, 03057.

Додатково просимо надати 
такі документи:
Документ, що посвідчує 
особу(паспорт).

Головуюча суддя                                                                  І.О.Білоус
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 поді-
бні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відряджен-
ня, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням 
або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їх-
ньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду. 
Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, пред-
ставник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановле-
ному 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 причини свого неприбуття, на нього накладаєть-
ся грошове стягнення у розмірі:
від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку непри-
буття на виклик слідчого судді, суду.
2.У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинува-
ченого, свідка може бути застосовано привід. 
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого суд-
ді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, 
обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судово-
го провадження.
Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України.

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні 
Кримінальне провадження № 1-кп/4910/31/19, справа № 760/9748/17

Вищий антикорупційний суд Кому: Левченку Вадиму 
Миколайовичу 

Викликає Вас як обвинуваченого о 13 год. 00 хв. 
06.11.2020 р.

Місцезнаходження/міс-
це проживання:

м. Одеса, вул.Обіль-
на, б. 46.

За  обвинуваченням Коваля О. Ю. за ч. 2 ст. 15, ч. 5 
ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК України, Кравчен-
ка Р. В. за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4  
ст. 358 КК України, Добриловської О. А. за ч. 2 ст. 15,  
ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, Соколова Д. Д. 
за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК 
України, Прокопця О. В.  за ч. 1 ст. 366 КК України, 
Левченка  В.  М. за  ч.  2 ст.  15,  ч.  5  ст.  27,  ч.  5   
ст.  191 КК України, Алтуніна О. С. за ч. 1 ст. 205 КК 
України , Рахімова І. І. за ч. 1 ст. 205 КК України.
Місцезнаходження суду: просп. Перемоги, 41, 
 м. Київ, 03057.

Додатково просимо  
надати такі документи:
Документ, що посвідчує 
особу(паспорт).

Головуюча суддя                                                                             І. О. Білоус
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 у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відряджен-
ня, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або 
вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їх-
ньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду. 
Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представ-
ник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому 
цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним по-
вістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поваж-
них причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається гро-
шове стягнення у розмірі:
від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку непри-
буття на виклик слідчого судді, суду.
2.У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка може бути застосовано привід. 
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, 
суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, об-
винуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового 
провадження.
Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України.

Третя Харківська міська державна нотаріальна контора запро-

шує з’явитися до держнотконтори (м. Харків, пр. Московський,  

№ 85, тел. 732-57-41) Власову Зінаїду Олександрівну та Власова Во-

лодимира Олександровича з питання оформлення спадщини після 

померлого 10 серпня 2016 року Власова Олександра Парфилійо-

вича. У разі неявки спадкоємця до держнотконтори протягом мі-

сяця з дня цієї публікації спадщину буде оформлено на ім’я іншо-

го спадкоємця.

Втрачений судновий білет на човен «Крим» 1975 року  

побудови з бортовим номером ДНІ-1198-К виданий   

на ім’я Полшкова Андрія Вікторовича,  

вважати недійсним.

11.09.2020 Національний банк України прийняв рішення про ви-

ключення з Державного реєстру фінансових установ таких фінан-

сових установ:

1. ТОВ «ФК «КОНВЕРСІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37988710),

2. ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 39255883).

Вказані рішення було прийнято на підставі заяв вказаних фінан-

сових установ.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області повідомляє, 

що вироком від 03 вересня 2020 року Бозявкін Василь Васильович, 

25.09.1965 р.н., визнаний винним у вчиненні злочину, передбачено-

го ч. 2 ст. 110 КК України та ч. 1 ст. 258-3 КК України та засуджений 

до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 (вісім) років 

без конфіскації майна. 

Головуючий суддя Троценко Т.А.

Я, Карцева Н.О., приватний нотаріус Миколаївського міського но-

таріального округу, повідомляю, що відкрита спадкова справа піс-

ля смерті 11 липня 2020 року ВОЛОШИНОЇ ЛЮДМИЛИ ІВАНІВНИ, 

яка народилась 19 травня 1950 року. Рекомендую спадкоємцям за 

законом або за заповітом звернутися за адресою: 54017, місто Ми-

колаїв Миколаївської області, вул. Наваринська, буд. 20, кв. 4, для 

оформлення своїх спадкових прав.

Розшукуються спадкоємці після смерті 10.11.2019 року Сільве-

строва Павла Ісаковича. Оформлення спадкових прав на майно по-

мерлого відбудеться 25.09.2020 р. за адресою приватного нотарі-

уса Новобузького районного нотаріального округу Миколаївської 

області Савченко А.В., 55601, м. Новий Буг Миколаївської області,  

вул.Миколаївська, 3, кв.9 (телефон 067-512-62-88).

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Жигайлов Микола Володимирович, який наро-
дився 02.05.1975 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. 
Академіка Вільямса, буд. 50-А, кв. 14, відповідно до вимог 297-5, 
323 КПК України викликається в судове засідання, яке відбудеть-
ся 01.10.2020 року об 11 годині 00 хвилин в залі судових засідань 
№231 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвину-
вачений. 

Суддя Попревич В.М.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні судового  
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Гавриленко Андрій Олександрович, 10.12.1989 
року народження, за ознаками кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до вимог 297-5, 
323 КПК України викликається в судове засідання, яке відбудеть-
ся 01.10.2020 року об 11 годині 00 хвилин в залі судових засідань 
№231 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвину-
вачений. 

Суддя Попревич В.М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Гудко Володимир Ігорович, 03.01.1991 року на-
родження, зареєстрований за адресою: Одеська обл., м. Чорно-
морськ, вул. Перемоги, 91, кв. 202, відповідно до вимог 297-5, 
323 КПК України викликається в судове засідання, яке відбудеть-
ся 01.10.2020 року об 11 годині 00 хвилин в залі судових засідань 
№231 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвину-
вачений. 

Суддя Попревич В.М.
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