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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МАКСИМ СТЕПАНОВ:
«Велике прохання, щоб 
українці не займалися 

самолікуванням,  
не купували  

антибіотиків.  
Це не потрібно.  

Це шкодить».

За неносіння масок 
запроваджено 
штрафи  

КОРОНАВІРУС СТОП! Народні депутати ухвалили доку-
мент, яким запровадили штрафи за перебування під час дії ка-
рантину без захисних масок, що закривають ніс і рот, у громад-
ських будинках, спорудах, транспорті. 

Як інформує УНІАН, порушникам загрожує штраф у розмірі 
170—255 гривень. Також документ передбачає запроваджен-
ня годин для літніх людей. Зокрема, планується рекомендувати 
суб’єктам господарювання запровадити окремий час для об-
слуговування осіб за 60 років — з 10 до 12 години. Їм не забо-
роняють відвідувати магазини та аптеки в інший час, але реко-
мендують  у визначений період. 

А ще МОЗ пропонує в «червоних» зонах дозволити працю-
вати магазинам з 7 до 20 години та заборонити всі масові куль-
турні заходи, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кім-
нат і розважальних зон у ТРЦ, спортивних залів, фітнес-цен-
трів, басейнів.

97,5% 
першокласників цього року навчаються 

українською. Про це повідомив 
Уповноважений із захисту державної 

мови Тарас Кремінь

ДОСЛІДЖЕННЯ. За останні три роки Чорноморська 
археологічна експедиція виявила на дні моря унікальні 
артефакти європейського значення 

Підводна археологія: 
час для глибокого 
занурення

Міністр охорони здоров’я про зростання споживання 
антибіотиків у 3,5 раза порівняно з аналогічним 
періодом минулого року
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ПОСТАТІ

За участі перших осіб держави 
вчора презентовано результати 
аудиту вітчизняної економіки 
та її вектори розвитку  
до 2030 року

РУХ УПЕРЕД

Полтавщина відзначає 90-річчя 
народного художника, одного 
з творців феноменального 
решетилівського рослинного  
килима Леоніда Товстухи
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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 2021 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн
на півроку . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн
на рік . . . . . . . . . . . 384 грн . . . . . . . . . . 684 грн

Розпочалася 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ОГОЛОШЕННЯ
 На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Кулішо-

ву Андрію Сергійовичу, 01.11.1980 року народження, 

останнє відоме місце реєстрації та проживання: Авто-

номна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Бороді-

на, буд. 2, кв. 126, необхідно з’явитися 12 листопада 

2020 року о 14 годині 30 хвилин до прокурора відділу 

прокуратури Автономної Республіки Крим Чернишен-

ка П.О. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, каб. 406 

для участі у проведенні допиту як підозрюваного та ін-

ших слідчих та процесуальних діях у кримінальному 

провадженні №42016010000000084 від 12.05.2016 за 

ознаками кримінальних правопорушень, передбаче-

них ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 151, ч. 1 ст. 353,  

ч. 1 ст. 438 КК України

Тернопільський міськрайонний суд Тернопіль-
ської області викликає обвинуваченого у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч.1  
ст.258-3 КК України, Сидоренка Олександра Валерійо-
вича, 15 березня 1965 року народження, уродженця 
міста Слов’янськ Донецької області, зареєстрованого 
за адресою Донецька область, місто Слов’янськ, ву-
лиця Свободи, 31, кв. 16, у судові засідання, які від-
будуться 12 листопада 2020 року о 14 год. 45 хв. та 
22 грудня 2020 року о 09 год. 45 хв. в залі судових за-
сідань Тернопільського міськрайонного суду за адре-
сою: м.Тернопіль, вул.Котляревського,34 (очікувати 
на 2-му поверсі). 

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу. 

У разі неявки обвинуваченого Сидоренка О.В. у су-
дові засідання, оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.  

Суддя Т. Багрій

Приватне акціонерне товариство 

«Страхова компанія «Еталон» повідо-

мляє,  що втрачені поліси обов’язкового 

страхування цивільно-правової від-

повідальності власників наземних 

транспортних засобів:  АМ/882720; 

АМ/2024110; АМ/2029266; АМ/2458253; 

АМ/3642186; АМ/8458985; АК/3301921; 

АО/625289; АО/1889079; АО/1899561; 

АО/1899562; АО/1899563; АО/1899564; 

АО/1899565; АО/1903824; АО/1903825; 

АО/2342323; АО/2752355; АО/2765360, 

вважати недійсними.

Повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

До відома спадкоємців, 24.01.2019 
року заведена спадкова справа  
№ 06/2019 у Гребінюка О.В., приватного 
нотаріуса Кремінського районного но-
таріального округу Луганської області, 
адреса розташування робочого місця: 
Луганська область, Кремінський район, 
місто Кремінна, площа Кооперативна, 
47, після смерті Запорожець Ніни Фе-
дорівни, 04.07.1946 року народжен-
ня, яка померла 01 серпня 2018 року, 
останнє місце реєстрації та проживан-
ня якої було за адресою: Луганська об-
ласть, Кремінський район, місто Кре-
мінна, вулиця Зарічна, буд.32.

Ліквідаційна комісія Адвокатсько-

го об’єднання «Юридична консульта-

ція Суворовського району м. Одеси» , 

код ЄРДПОУ 03105099, повідомляє про 

ліквідацію Адвокатського об’єднання  

«Юридична консультація Суворовсько-

го району м. Одеси», згідно з рішенням 

Загальних зборів членів Адвокатсько-

го Об’єднання  «Юридична консульта-

ція Суворовського району м. Одеси» від 

02.11.2020 року.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 21 жовтня 2020 р. № 1309-р 

Київ

Про затвердження плану комплектування Інституту 
державного управління та наукових досліджень з 

цивільного захисту слухачами  
із числа керівного складу та фахівців,  

діяльність яких пов’язана з організацією  
і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, 

на 2020 рік
1. Затвердити план комплектування Інституту державного управління та наукових 

досліджень з цивільного захисту слухачами із числа керівного складу та фахівців, ді-
яльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного за-
хисту, на 2020 рік, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади за-
безпечити відрядження слухачів до Інституту державного управління та наукових до-
сліджень з цивільного захисту у строки, визначені у плані, затвердженому цим роз-
порядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Із деталізованим планом комплектування слухачами, передбаченим урядовим 
розпорядженням, можна ознайомитися на сайті «УК».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1310-р 
Київ

 Про погодження передачі нежитлового приміщення 
у м. Кривому Розі в державну власність 

Погодитися з пропозицією Національної поліції та Криворізької міської ради (Дні-
пропетровська область) щодо передачі нежитлового приміщення загальною площею 
305,4 кв. метра (реєстраційний номер 1496661412110) в будівлі по вул. Свято-Мико-
лаївській, 60, у м. Кривому Розі в державну власність з віднесенням його до сфери 
управління Національної поліції.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1311-р 
Київ

Про погодження передачі нерухомого майна  
у м. Полтаві в державну власність

Погодитися з пропозицією Служби безпеки та Полтавської міської ради щодо 
передачі будівель та споруд (реєстраційний номер 1972802853101) по вул. Шолом 
Алейхема, 21, у м. Полтаві, що розміщені на земельній ділянці площею 0,2263 гек-
тара (кадастровий номер 5310137000:15:004:1116), в державну власність з віднесен-
ням їх до сфери управління Служби безпеки.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1312-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Адміністрації Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту  
інформації на 2020 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 
в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Адміністрації Дер-
жавної служби спеціального зв’язку та захисту інформації на 2020 рік у загальному 
фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 6641010 «Забезпечення 
функціонування державної системи спеціального зв’язку та захисту інформації» на 
оплату праці на 6 000 тис. гривень та збільшення обсягу інших видатків споживан-
ня на 1 724,4 тис. гривень; 

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 6642010 «Доставка дипло-
матичної кореспонденції за кордон і в Україну» на 3 505,9 тис. гривень; 

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 6642020 «Доставка спеці-
альної службової кореспонденції органам державної влади» на 7 781,5 тис. гривень 
(з них оплата праці 6 000 тис. гривень).

2. Забезпечити:
Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації — по-

годження перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 
цього розпорядження, із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1315-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду 
члена Комісії з регулювання азартних ігор  

та лотерей
Погодитися з пропозицією Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М. 

щодо необхідності призначення на вакантну посаду члена Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей шляхом укладення контракту про проходження державної 
служби.

Визначити Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М. уповноваженою 
особою для проведення співбесіди в установленому порядку.

Національному агентству з питань державної служби:
розглядати в установленому порядку інформацію, що надходить від осіб, які ви-

явили бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, та переда-
вати її уповноваженій особі;

подати уповноваженій особі після прийняття Кабінетом Міністрів України відпо-
відного рішення проект контракту про проходження державної служби.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1316-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду 
члена Комісії з регулювання азартних ігор  

та лотерей
Погодитися з пропозицією Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М. 

щодо необхідності призначення на вакантну посаду члена Комісії з регулювання 
азартних ігор та лотерей шляхом укладення контракту про проходження держав-
ної служби.

Визначити Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М. уповноваженою 
особою для проведення співбесіди в установленому порядку.

Національному агентству з питань державної служби:
розглядати в установленому порядку інформацію, що надходить від осіб, які ви-

явили бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, та переда-
вати її уповноваженій особі;

подати уповноваженій особі після прийняття Кабінетом Міністрів України відпо-
відного рішення проект контракту про проходження державної служби.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1317-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну  
посаду першого заступника Голови Національного 

агентства України з питань державної служби
Погодитися з пропозицією Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М. 

щодо необхідності призначення на вакантну посаду першого заступника Голови На-
ціонального агентства України з питань державної служби шляхом укладення контр-
акту про проходження державної служби.

Визначити Голову Національного агентства України з питань державної служби 
Алюшину Н. О. уповноваженою особою для проведення співбесіди в установлено-
му порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1318-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду 
члена Комісії з регулювання азартних ігор  

та лотерей
Погодитися з пропозицією Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М. 

щодо необхідності призначення на вакантну посаду члена Комісії з регулювання 
азартних ігор та лотерей шляхом укладення контракту про проходження державної 
служби.

Визначити Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М. уповноваженою 
особою для проведення співбесіди в установленому порядку.

Національному агентству з питань державної служби:
розглядати в установленому порядку інформацію, що надходить від осіб, які вия-

вили бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, та передава-
ти її уповноваженій особі;

подати уповноваженій особі після прийняття Кабінетом Міністрів України відпо-
відного рішення проект контракту про проходження державної служби.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1319-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду 
члена Комісії з регулювання азартних ігор  

та лотерей
Погодитися з пропозицією Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М. 

щодо необхідності призначення на вакантну посаду члена Комісії з регулювання 
азартних ігор та лотерей шляхом укладення контракту про проходження державної 
служби.

Визначити Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М. уповноваженою 
особою для проведення співбесіди в установленому порядку.

Національному агентству з питань державної служби:
розглядати в установленому порядку інформацію, що надходить від осіб, які вия-

вили бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, та передава-
ти її уповноваженій особі;

подати уповноваженій особі після прийняття Кабінетом Міністрів України відпо-
відного рішення проект контракту про проходження державної служби.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1322-р 
Київ

Про визначення кількості заступників Голови 
Державного агентства лісових ресурсів України

Визначити, що Голова Державного агентства лісових ресурсів України може ма-
ти трьох заступників, у тому числі одного першого та заступника з питань цифрово-
го розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1323-р 
Київ

Про визначення кількості заступників Голови 
Державної служби геології та надр України

Визначити, що Голова Державної служби геології та надр України може мати 
трьох заступників, у тому числі одного першого та заступника з питань цифрового 
розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1324-р 
Київ

Про визначення кількості заступників Голови 
Державного агентства водних ресурсів України

Визначити, що Голова Державного агентства водних ресурсів України може мати 
трьох заступників, у тому числі одного першого та заступника з питань цифрового 
розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1325-р 
Київ

Про визначення кількості заступників Голови 
Державної екологічної інспекції України

Визначити, що Голова Державної екологічної інспекції України може мати трьох 
заступників, у тому числі одного першого та заступника з питань цифрового розви-
тку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1326-р 
Київ

Про визначення кількості заступників  
Голови Державного агентства  
рибного господарства України

Визначити, що Голова Державного агентства рибного господарства України може 
мати трьох заступників, у тому числі одного першого та заступника з питань цифро-
вого розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2020 р. № 1350-р 
Київ

Про погодження передачі будівлі у м. Костополі  
в державну власність із віднесенням її до сфери 

управління Пенсійного фонду України
Погодитися з пропозицією Пенсійного фонду України та Костопільської ра-

йонної ради (Рівненська область) щодо передачі будівлі (реєстраційний номер 
994098256234) по вул. Бурова, 17А/3, у м. Костополі, що розміщена на земельній ді-
лянці площею 0,0784  гектара (кадастровий номер 5623410100:02:006:0551), в дер-
жавну власність із віднесенням її до сфери управління зазначеного Фонду.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2020 р. № 1351-р 
Київ

Про погодження відчуження основних  
фондів акціонерного товариства «Укртранснафта»
1. Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України «Про трубопровідний 

транспорт» погодити відчуження основних фондів акціонерного товариства «Укр-
транснафта» за переліком, що додається до оригіналу.

2. Взяти до відома, що відчуження основних фондів, визначених пунктом 1 цьо-
го розпорядження, здійснюється за ринковою вартістю шляхом продажу на конку-
рентних засадах із застосуванням електронної торгової системи ProZorro. Продажі.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Житомирська +1 +6 +7 +12 Кіровоградська +3 +8 +7 +12
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Вінницька +1 +6 +7 +12 Київ +4 +6 +9 +11

Укргiдрометцентр

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки – «Розді-

лу охорона навколишнього природного середовища» до детального пла-

ну території земельної ділянки,  площею 1,2000 га,  кадастровий номер 

3221289000:06:006:0057 для будівництва перепелиної птахоферми в адмін-

межах Требухівської сільської ради Броварського району Київської області.

Детальний план території розроблено згідно з Розпорядженням Бровар-

ської РДА  № 213  від 03.08.2020р.

Строк громадського обговорення заяви – 15 днів з дати даної публікації.

Пропозиції та зауваження надаються у письмовій формі до відділу міс-

тобудування, архітектури  житлово-комунального господарства та інфра-

структури Броварської РДА за адресою: м. Бровари, б-р Незалежності, 39 

(Приміщення відділу містобудування та архітектури Броварської РДА).

Розробник детального плану території ТОВ «ГЕОФЕКТОРІ».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування 

  Підозрюваний Подколзін Володимир Єгорович, 07.08.1954 року на-
родження, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Новогродів-
ка, вул. Мічуріна, буд. 30, кв. 55, Вам необхідно з’явитись на 10 год. 00 хв.            
11 листопада 2020 року, на 10 год. 00 хв. 12 листопада 2020 та на 10 год. 00 
хв. 13 листопада 2020 до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. 
Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях  до 
старшого слідчого в ОВС Дейнеги Дениса Ігоровича за адресою: Донецька 
область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, 33, для отримання повідо-
млення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни, відкриття та ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, 
вручення Вам обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслі-
дування у кримінальному провадженні №22018050000000233, зареєстрова-
ному у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.11.2018 за ч. 1 ст. 110 
КК України, у порядку ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального до-
судового розслідування.

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

Оголошення про виклик у підготовче судове засідання 
обвинуваченого Олійника Олександра Олександровича. 
Справа №496/1064/17 
Провадження № 1/496/3/20 

Біляївський районний суд Одеської області викликає Олійника Олексан-
дра Олександровича (останнє відоме місце реєстрації: вул. Радужна, 12, кв. 
4, м. Одеса) як обвинуваченого в судове засідання по кримінальному про-
вадженню за обвинуваченням Олійника Олександра Олександровича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, 
ч. 2 ст. 258 КК України. 

Підготовче судове засідання відбудеться 18 листопада 2020 року о 14.00 
год. у приміщенні суду за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Кіпен-
ко, 1. У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності обвинуваченого 
Олійника Олександра Олександровича. 

Для отримання інформації про стан розгляду справи необхідно звертати-
ся до канцелярії суду за телефоном (04852)2-55-07. 

Суддя О.І. Трушина

Приватний нотаріус Погуляйко В.А. (м. Київ, б-р Л. Українки, буд. 28а, 

офіс 81, +380955114361) запрошує спадкоємців померлого 09 квітня 2020 

року Чмульова Михайла Григоровича, 1929 р.н.

У провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі:  Но-
гачевського В.В. (головуючий), Галабали М.В., Крикливого В.В., перебу-

ває кримінальне провадження № 12015000000000200 про обвинувачення 

Крючкова Дмитра Васильовича за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 ККУ та 

Корніленкова Ігоря Петровича за ч. 2 ст. 364 ККУ.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.09.2020 року постанов-

лено  здійснювати спеціальне судове провадження стосовно Корніленкова 

І.П., який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, пе-

редбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ;

У зв’язку з чим викликається Корніленков Ігор Петрович, 19 жовтня 1965 

року народження, громадянин України, уродженець м. Запоріжжя, Запо-

різької обл., зареєстрований за адресою: вул. Московська, 41/8, кв. 62, м. 

Київ, останнє відоме місце проживання: вул. Європейська, 5, с. Сонячне За-

порізького р-ну Запорізької обл., який обвинувачується у вчиненні кримі-

нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ, у судове засідан-

ня, що відбудеться  11 листопада 2020 року о 12:00 год. у приміщенні Вищо-

го антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий 
суддя: Ногачевський В.В., судді: Крикливий В.В., Галабала М.В. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-

мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважаєть-

ся належним чином ознайомленим з її змістом.

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 16 листопада 2020 року на 11:30 годину у приміщення Красногвардій-
ського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро, пр. Пуш-
кіна, буд. 77-б, каб. № 23. Справа розглядається під головуванням судді  
Білик І.А.

Після опублікування оголошення про виклик в пресі обвинувачені вва-
жаються повідомленими про дату, час і місце розгляду справи. Наслідки 
неприбуття обвинувачених до суду передбачені ст. 139, 323 КПК України.

Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська, у складі головую-
чого судді Татарчук Л.О., суддів Марущак С.Л. та Карягіної·Н.О. здійснюєть-
ся спеціальне судове провадження № 200/4308/17 щодо обвинувального ак-
та, складеного за результатами спеціального досудового розслідування об-
ставин кримінального провадження № 22014040000000088 відносно Степа-
ненко Романа Ігоровича за ч.1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що судове засідання по вказаному кримінальному прова-
дженню призначено до розгляду на 17 листопада 2020 року на 16.00 годи-
ну, за адресою: м.Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 57, в яке викликається 
Степаненка Роман Ігорович, 31.08.1984 року народження, зареєстрований: 
АР Крим, м.Феодосія, вул.Кримська, буд. 25, кв. 36, останні відомі адреси 
мешкання: Донецька область, м.Горлівка, вул. Капітана Остапенка, буд. 36, 
кв. 84; м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, буд. 93, кв. 1.

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

Після опублікування об’яви у пресі обвинувачений вважається повідо-
млений про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинувачено-
го справу буде розглянуто за його відсутності.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Плетньова Олександра Оле-
говича, 10.07.1985 р.н., зареєстрованого за адресою: Одеська обл., Біляїв-
ський район, м. Біляївка, вул. Гоголя, 21, відповідно до вимог 297-5, 323 
КПК України для участі в судовому засіданні з розгляду кримінального про-
вадження в порядку спеціального судового провадження стосовно Плетньо-
ва О.О., обвинуваченого у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК 
України, яке відбудеться 16.11.2020 о 10 год. 00 хв., за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових за-
сідань №229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі 
статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

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

 Обвинувачений Баранов Георгій Георгійович, 11.01.1974 р.н., прожива-
ючий 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 відповідно 
до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що від-
будеться 13 листопада 2020 року об 11.30 годині в залі судових засідань № 
130 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, для участі в судових засіданнях як обвинувачений.

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 підозрюваного при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження

 Обвинувачений Бойцов Семен Юрійович, 31.12.1996 р.н., проживаючий 
за адресою: м. Донецьк, бульвар Шахтобудівельників, буд. 25-А, кв.6 відпо-
відно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що 
відбудеться 12 листопада 2020 о 14.30 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 обвинувачений.

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, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України
Повістка про виклик до суду обвинуваченого Дерменжи Валерія Костян-

тиновича, 18.06.1976р.н., зареєстрованого за адресою: Одеська область, Із-
маїльський район, с. Камянка, ву.Калинина,127, відповідно до вимог 297-5, 
323 КПК України для участі в судовому засіданні з розгляду кримінального 
провадження в порядку спеціального судового провадження стосовно Дер-
менжи В.К. обвинуваченого у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яке відбудеться 19.11.2020 о 10 год. 30 хв. за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових 
засідань №229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі 
статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Генко Максима Генна-
дійовича, 31.08.1983 року народження, останнє відоме місце проживан-
ня: м. Одеса, вул. Варненська, 2/2, кв.115, відповідно до вимог 297-5, 323 
КПК України для участі в судовому засіданні з розгляду кримінального про-
вадження в порядку спеціального судового провадження стосовно Генко 
М.Г., обвинуваченого у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1, ч.2 ст. 258-5 
КК України, яке відбудеться 18.11.2020 о 10 год. 00 хв.. за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових 
засідань №229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі 
статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

Адмінколегія Північного міжобласного ТВ АМКУ прийняла рішення від 
24.09.2020 № 60/60-р/к у справі № 90/60/98-рп/к.19 про вчинення ТОВ  
«ЕВОПРО 2020» (39218045) та ТОВ «ВУДС БГБ ГРУПП» (24261024) пору-
шення, яке передбачене п.1 ст.50 та п.4 ч.2 ст.6 ЗУ «Про захист економічної 
конкуренції». Рішенням накладені штрафи: ТОВ «ЕВОПРО 2020» — 136 тис. 
грн, ТОВ «ВУДС БГБ ГРУПП» — 136 тис. грн.

З текстом рішення можна ознайомитись на офіційному веб-сайті АМКУ 
за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

Перший державний пожежно-рятувальний загін з охорони об’єкта Голов-

ного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Лу-

ганській області (далі-ДПРЗ-1) повідомляє, що з 22 жовтня 2020 року роз-

почата процедура припинення ДПРЗ-1 (ідентифікаційний код 3276306632) 

шляхом ліквідації та інформує кредиторів ДПРЗ-1 про необхідність подання 

відповідних вимог по заборгованість за адресою: Луганська область, м. Сє-

вєродонецьк, вул. Новікова, 1Б.

П’ятою Харківською міською державною нотаріальною контрою оформ-
люються спадкові права до майна померлої 21 травня 2019 року Круглик 
Юлії Вікторівни, 28.04.1976 року народження, останнє місце проживання 
якої на день її смерті було зареєстровано за адресою: місто Харків, вулиця 
Родникова, буд. № 9, кв. № 184, спадкова справа № 814/2020 року.

Спадкоємцям померлої необхідно протягом десяти днів з дати цієї публі-
кації надати до П’ятої ХМДНК за адресою: 61146, м. Харків, вулиця Валенти-
нівська, 27Г, докази прийняття ними цієї спадщини, при ненаданні яких ця 
спадщина буде оформлена спадкоємцям, які її прийняли.

Повістка про виклик, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України: Обви-
нуваченому Крилову Віктору Олександровичу, 09.04.1987 р.н., проживаючо-
му за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Івана Франка, 7, кв.146, не-
обхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 18.11.2020 о 10 год. 
30 хв., за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний 
суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причини неприбуття осо-
би на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбут-
тя обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

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

Обвинувачений Левенець Ігор Вікторович, який народився 16 травня 
1981 року у м. Бережани Тернопільської області, зареєстрований у м. Рів-
не, вул. Орлова, 40/304, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викли-
кається в судове засідання, яке відбудеться 19.11.2020 року об 11 годині 30 
хвилин в залі судових засідань №231 Приморського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засідан-
ні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

«ТОВ «ФК «Гефест» повідомляє  про те, що оригінал Іпотечного  

договору №51225 від 30.03.2007р., заключений з Бородіним Олексієм  

Віталійовичем та  посвідчений приватним нотаріусом Київського міського 

нотаріального округу Івановою Л.М. 30.03.2007р. за реєстровим №1706,  

вважається втраченим.
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