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Представляємо чотири
томи спогадів письменника
Михайла Слабошпицького,
які не залишать байдужими
любителів літератури

Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення залучення
інвестицій та запровадження нових
фінансових інструментів»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 5 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ		

№215 (6829)

ЦІНА ДОГОВІРНА

ДЕНИС ШМИГАЛЬ:
«Нам потрібно 25 тисяч
додаткових ліжкомісць
у спорткомплексах,
виставкових залах.
Питання «якщо
вони будуть
потрібні»
не стоїть».

Велике
перезавантаження:
перші висновки
Фото з сайту volodselrada.gov.ua

ЦИТАТА ДНЯ

Прем’єр-міністр про доручення керівникам ОДА
терміново готувати додаткові місця для прийому хворих
на COVID-19

Права дітей будуть
захищені
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Формування районів призведе до ліквідації
РДА в їхньому нинішньому вигляді. У громадах також ще не сформовано відповідні соціальні служби. На цьому наголосив Прем’єрміністр Денис Шмигаль під час Всеукраїнської наради з питань формування та реалізації державної політики у сфері прав дітей.
«Необхідно зберегти професіоналів, які працюють у соціальній
сфері та сфері захисту прав дітей. Їхні знання, вміння, навички сьогодні надзвичайно потрібні у громаді, у регіональних і субрегіональних підрозділах Національної соціальної сервісної служби», — зазначив він.
Міністр соціальної політики Марина Лазебна наголосила, що для
того, аби не зупиняти соціальну політику під час формування нових
райдержадміністрацій, необхідно запровадити перехідний період,
поки створять Національну соціальну сервісну службу, яка візьме на
себе повноваження в соціальній сфері.
За підсумками наради глава уряду дав доручення щодо забезпечення безперервного функціонування відповідних соціальних служб
та структурних підрозділів.

ЦИФРА ДНЯ

55%

українців
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На успіх реформи мають злагоджено працювати владні інституції різних рівнів

негативно ставляться до можливого
скасування безвізового режиму
з країнами ЄС, свідчить опитування
соціологічної групи «Рейтинг»

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Щоб не допустити розбалансування нашого

звичного життя, необхідно терміново ухвалити відповідне
законодавство

Карантин поки що не переходить у локдаун
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Але Прем’єр попереджає: погіршення ситуації спричинить

жорсткі обмеження
Оксана МАЛОЛЄТКОВА,
Урядовий кур’єр»

В

Україні майже щодня фіксують рекорди виявлення нових випадків інфікування коронавірусом. Тож передбачувано, що

початок учорашнього засідання
уряду, яке й далі відбувається в
онлайн-режимі, Прем’єр-міністр
Денис Шмигаль присвятив рішенням Кабміну, які спрямовано
на боротьбу з COVID-19. Він наголосив, що уряд продовжує робити

все можливе, аби українська медична система могла надавати допомогу кожному, хто її потребує.
«Для цього збільшується кількість тестувань, ліжок. Активно працюємо, аби підвести до
них кисень. Минулого тижня на

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080039

USD 28.5074
за 1 долар США

EUR за33.4249
1 євро

це додатково спрямовано майже 600 мільйонів гривень. Ще
мільярд гривень було надано з
Фонду боротьби з коронавірусом на закупівлю двох мільйонів
швидких тестів, які дають результат за кілька хвилин. Тобто

щотижня ухвалюються рішення для підтримки медичної системи. Боротьба з COVID-19 потребує спільних зусиль. Не лише зусиль лікарів, місцевої влади, уряду чи парламенту.
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ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ
В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно Федотенкова Олександра Миколайовича,
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.
5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437
КК України.
У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Федотенков
Олександр Миколайович, 07.01.1959 р.н., обвинувачений у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч.
1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, яке відбудеться 12
листопада 2020 року о 10-00 год. в приміщенні Солом’янського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 4, під головуванням судді Криворот О.О.
У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно Булгакова Дмитра Віталійовича, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110,
ч. 4 ст.27 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч 1 ст. 437, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437
КК України.
У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Булгаков
Дмитро Віталійович, 20.10.1954 року народження, обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст.27
ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 437, ч 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК
України, яке відбудеться 17 листопада 2020 року о 12-30 год. в приміщенні
Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима
Кривоноса, 25, каб. 9, під головуванням судді Курової О.І.
У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Григорова Андрія Івановича для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №22017011000000020 відносно Григорова Андрія Івановича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.
111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 16.11.2020 р. о 09.30 год. в приміщенні Святошинського районного суду
міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Оздоба М. О.
Оголошення
щодо продажу активів (майна) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ»
Номер лота
Короткий опис активів (майна) в лоті
Нежитлова будівля АБК – 1, загальною
площею 4 767,10 кв.м, за адресою: ДніGL32N019186
пропетровська обл., м. Марганець, вулиця Промислова, будинок 1 (реєстраційний №278420512113)
Дата проведення відкритих торгів 	Перші відкриті торги (аукціон) — 20.11.2020
(аукціону)/електронного аукціону
Другі відкриті торги (аукціон) — 14.12.2020
Електронна адреса для доступу www.prozorro.sale
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону		
Час проведення відкритих
Точний час початку проведення
торгів (аукціону)/електронного	відкритих торгів (аукціону)/електронного
аукціону 			
аукціону по кожному лоту вказується
на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лоту https://chbrr.fg.gov.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
До уваги товариства з обмеженою відповідальністю
«ПРОМЗАХИСТ 1» (ідентифікаційний код юридичної особи 33055465)
Антимонопольний комітет України (далі - Комітет) 20.08.2020 прийняв рішення
№ 544-р про залишення рішення адміністративної колегії Полтавського
обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України
від 09.06.2016 № 02/57-рш у справі № 02-01-50/28-2016 без змін;
№ 545-р про залишення рішення адміністративної колегії Полтавського
обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України
від 09.06.2016 № 02/56-рш у справі № 02-01-50/27-2016 без змін;
№ 546-р про залишення рішення адміністративної колегії Полтавського
обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України
від 09.06.2016 № 02/55-рш у справі № 02-01-50/26-2016 без змін.
Тексти вказаних рішень Комітету розміщені на офіційному веб-сайті Комітету https://amcu.gov.ua у розділі Законодавство - Рішення АМКУ.
Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

До уваги товариства з обмеженою відповідальністю «ІДЕАЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 20017735)
Антимонопольний комітет України (далі - Комітет) 20.08.2020 прийняв рішення
№ 544-р про залишення рішення адміністративної колегії Полтавського
обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України
від 09.06.2016 № 02/57-рш у справі № 02-01-50/28-2016 без змін;
№ 545-р про залишення рішення адміністративної колегії Полтавського
обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України
від 09.06.2016 № 02/56-рш у справі № 02-01-50/27-2016 без змін;
№ 546-р про залишення рішення адміністративної колегії Полтавського
обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України
від 09.06.2016 № 02/55-рш у справі № 02-01-50/26-2016 без змін.
Тексти вказаних рішень Комітету розміщені на офіційному веб-сайті Комітету https://amcu.gov.ua у розділі Законодавство - Рішення АМКУ.
Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого
Васильєва Олександра Модестовича (к/п № 42016010000000247), обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України для розгляду кримінального провадження та повідомляє, що судовий розгляд по
суті стосовно Васильєва О.М. відбудеться 16.11.2020 о 10 год. 30 хв. у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ,
вул. Я.Коласа, 27-А, каб.710.
Васильєв О.М. повідомляється, що ухвалою суду від 05.11.2019 прийнято рішення про здійснення стосовно нього спеціального судового провадження.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Новик В.П.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Зінькова Віктора Івановича, 09.04.1970 року народження (який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленко, б.2), обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, що призначене на 13.11.2020 року о 10
год. 45 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу.
Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в
приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул.
Севастопольська, 7/13.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Коляденко П.Л.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого
Антонєнкова Олександра Сергійовича для розгляду кримінального провадження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до ЄРДР за № 22017011000000012 відносно Антонєнкова Олександра Сергійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.
111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться
17.11.2020 о 09 год. 30 хв. в приміщенні Святошинського районного суду
міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я.Коласа, 27-А, каб.710.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Новик В.П.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Тіткова Сергія Яковича,
15.03.1952 р.н. (який зареєстрований за адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11), обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, призначене 13 листопада 2020 року о 10 год. 30 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.
Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Коляденко П.Л.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого
Півня Артема Миколайовича (к/п № 42016200350000049), обвинуваченого
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, для
розгляду кримінального провадження та повідомляє, що судовий розгляд
по суті відбудеться: стосовно Півня A.M. — 17.11.2020р. о 10 год. 00 хв. в
приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я.Коласа, 27-А, каб.710
Півень A.M. повідомляється про те, що ухвалою суду від 10.04.2019 р.
прийнято рішення про здійснення стосовно нього спеціального судового
провадження.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Новик В.П.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Шапортова Станіслава Володимировича, 16.02.1967 року народження (який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 49, кв. 202, на даний час проживає за
адресою: АР Крим, м. Ялта, вул. Щорса, 20, кв. 2), обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, що призначене на 16.11.2020 року о 10
год. 50 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу.
Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в
приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул.
Севастопольська, 7/13.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Коляденко П.Л.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідання, яке
відбудеться о 09 годині 00 хвилин 16 листопада 2020 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, обвинуваченого
Пальчука Валерія Васильовича, 27 квітня 1958 року народження, в рамках
кримінального провадження № 42016010000000283, внесеного до Єдиного
реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Є.О. Мартинов

Дарницький районний суд м. Києва викликає Смолянова Михайла Олександровича, 06.10.1956 р.н., який на даний час проживає за адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Московська, 18/4, кв. 2, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111
КК України, у підготовче судове засідання, призначене 16.11.2020 року о
10 год. 30 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.
Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в
приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул.
Севастопольська, 7/13.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Коляденко П.Л.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/1068/2017 за обвинуваченням Люкайтіса Д.В. за ч. 1 ст. 110 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №22015101110000037 від 26.02.2015 року, розгляд
якого здійснюється в порядку спеціального судового провадження.
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 23.11.2020 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №501, в яке викликається обвинувачений Люкайтіс Дмитро Володимирович, який проживає за адресою: Російська Федерація, м. Москва, вул. Баришиха, буд. 25,
корп. 1, кв. 323.
Суддя Щебуняєва Л.Л.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/537/2020 за обвинуваченням Хакімзянова Ігоря Євгеновича за ч. 1 ст.258-5 КК України згідно з Єдиним державним
реєстром досудових розслідувань за №22014000000000357 від 15.08.2014
року, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судового провадження.
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 09.12.2020 року об 11 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва
за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31‑А, каб. №511, в яке викликається обвинувачений Хакімзянов Ігор Євгенович, який проживає за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Уборевича, буд. 17, кв. 17.
Суддя О. А. Голуб

Ніколаєнко Ганна Степанівна, 03.06.1976 р.н., зареєстрована за адресою:
м. Луганськ, квартал Гагаріна, 15, кв. 49, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК
України, Вам необхідно з’явитися 09, 10 та 11 листопада 2020 року, о 10 год.
00 хв. до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області Мельника С.М., р.т. (0342)590593, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 15, для вручення повідомлення про підозру та
проведення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні №22016090000000113. Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139
КПК України.

Пиріг Петро Миколайович, 24.02.1968 р.н., зареєстрований за адресою:
Російська Федерація, Амурська обл., м. Благовещенськ, вул. Леніна, 213,
кв. 40, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися
09, 10 та 11 листопада 2020 року, о 10 год. 00 хв. до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області Рудницького П.А., р.т. (0342)590659, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 15, для вручення повідомлення про підозру та проведення слідчих
та процесуальних дій у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні
№22020090000000007. Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК
України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.
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Укргiдрометцентр

СПІВЧУТТЯ
Пандемія Covid-19 — це те, що відбувається зовсім поруч.
Із сумом повідомляємо, що хвороба забрала нашого друга і
колегу

Олександра Івановича Папуся
Голова Правління Громадської організації «УСПП Сумщини» у період з 2006 по 2019 рік, очолював обласну організацію роботодавців «Сумщина промислова», керував низкою
підприємств та організацій. Кавалер ордена «За заслуги»
ІІІ ступеня.
Олександр Іванович назавжди залишиться в нашій пам’яті
як світла і щира людина, професіонал, який обстоював промисловий, економічний та соціальний розвиток як Сумщини,
так і країни загалом.
Український союз промисловців і підприємців висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу цієї тяжкої втрати.
Колеги і друзі з УСПП

ОГОЛОШЕННЯ
До уваги фізичної особи-підприємця Тришкалюка Тараса Мирославовича (номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до
Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу-підприємця
2 119 017 0000 004027)
Антимонопольний комітет України (далі — Комітет) 20.08.2020 прийняв рішення № 538-р про залишення рішення адміністративної колегії
Івано-Франківського обласного територіального відділення Комітету від
17.12.2019 № 59/30-р/к у справі № 6/2018 без змін.
Текст вказаного рішення Комітету розміщений на офіційному веб-сайті
Комітету https://amcu.gov.ua у розділі Законодавство — Рішення АМКУ.
Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
До уваги Осичанський Тетяни Василівни!
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «ПТАХІВНИК», код ЄДРПОУ: 05407232, місцезнаходження: Одеська обл., Саратський р-н, с. Миколаївка- Новоросійська, вул. Першотравнева, буд. 63 (далі – ТОВ «ПТАХ ІВНИК»), учасником якого Ви є, повідомляє даним письмовим попередженням Осичанський Т.В. про прострочення внесення вкладу
до статутного фонду у розмірі 50 000,00 грн та надає додатковий строк для
погашення заборгованості, а саме 10 календарних днів з дня розміщення
вказаного оголошення. У разі не внесення Осичанський Т.В. вкладу до статутного фонду ТОВ «ПТАХ ІВНИК» у розмірі 50 000,00 грн для погашення
заборгованості протягом наданого додаткового строку, ТОВ «ПТАХ ІВНИК»
має право виключити Вас зі складу учасників згідно з п. 1 ч. 2 ст. 15 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
Втрачене посвідчення громадянки, потерпілої від Чорнобильської катастрофи, категорії 1 серія А № 426986 від 29.03.2005 року та вкладки до нього №202896 від 29.03.2005 року, видане Київською облдержадміністрацією
на ім’я Сидоренко Ванди Володимирівни, вважати недійсними.
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