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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Питання функціонування 
територіальних органів Державної 
служби з питань геодезії, 
картографії та кадастру» 

Пандемія COVID-19 стала 
неабияким випробуванням для 
навчання і практичної підготовки 
кваліфікованих фахівців середньої 
ланки медичної галузі

ОСВІТА

Міністр закордонних справ про чітке євроатлантичне 
спрямування зовнішньополітичного курсу нашої країни 

ЦИТАТА ДНЯ

ДМИТРО КУЛЕБА:

ЦИФРА ДНЯ

1,4 млрд грн
передбачено спрямувати на зарплатню 
шахтарям і погашення заборгованості 
перед ними змінами до держбюджету 

на 2020 рік

«Єдина альтернатива 
наданню Україні Плану 

дій щодо членства 
— це безпосередньо 

членство України 
в НАТО».

Самоврядна 
турбулентність 
відкладається

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Значну частину вкрай важливих питань 
урегулює ухвалений парламентом закон 

3

Шикуйсь: попереду 
English language testing

ПЕРСПЕКТИВА. Підготовка офіцерського складу в новій системі 
професійної військової освіти (L-курси) передбачатиме обов’язкове 
тестування вступників на визначення рівня володіння англійською 
мовою. Це один із головних аспектів досягнення взаємосумісності 
зі структурами НАТО.

У Міноборони опрацьовано новий орієнтовний каталог військо-
вих посад офіцерів і сержантів, де визначено вимоги з базової осві-
ти, рівня військової освіти та володіння іноземною мовою. Для тих, 
хто володіє мовою на достатньому рівні, передбачено організацію 
викладання на курсах професійної військової освіти виключно ан-
глійською. Це відкриває широкі можливості для участі у міжнародних 
місіях і навчання за кордоном, повідомляє пресслужба Міноборони. 

Для вдосконалення системи військової освіти й підготовки кадрів 
застосовують нові кваліфікаційні вимоги до рівнів володіння інозем-
ною мовою офіцерами, сержантами й старшинами, запроваджуєть-
ся єдина навчальна програма «Іноземна мова» у військових ВНЗ Мін-
оборони та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти.

Подолання пандемії — справа спільна
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд разом з парламентом напрацьовують рішення, 
спрямовані на підтримку медичної системи 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Учорашнє засідання уря-
ду Прем’єр-міністр Денис 

Шмигаль розпочав зі слів вдяч-
ності народним депутата за те, 
що напередодні дослухалися до 

аргументів Кабміну і підтри-
мали запровадження каранти-
ну вихідного дня. «Ми постій-
но консультуємося з передови-
ми українськими епідеміоло-
гами та інфекціоністами. Уряд 
керується найкращими дослі-
дженнями з Німеччини, Сполу-

чених Штатів Америки. Каран-
тин вихідного дня — виважена 
альтернатива повному локдау-
ну. Якщо ми всі разом дотриму-
ватимемося протиепідемічних 
правил, то зможемо відчути ре-
зультат уже за два-три тижні. 
Результат — це вихід на плато 

за кількістю хворих 12—15 ти-
сяч на добу. Так зможемо роз-
вантажити медичну систему й 
підтримати наших медиків. Це 
людський ресурс, і він не без-
межний», — підкреслив він. 

Уряд разом з парламентом 
напрацьовують рішення, спря-

мовані на підтримку медичної 
системи в боротьбі з корона-
вірусною хворобою. Серед них 
— додатково майже 8 мільяр-
дів гривень спрямують у фонд 
боротьби з COVID-19 для 
підтримки медичної сис-
теми. 2
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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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 листопада 2020 р. № 1427-р 
Київ

Про списання державного майна 
Погодитися з рішенням правління акціонерного товариства «Українська залізниця» 

щодо надання згоди на списання державного майна, закріпленого за зазначеним това-
риством на праві господарського відання, згідно з додатком за умови, що вторинна си-
ровина, отримана в результаті списання державного майна, реалізується на електро-
нних аукціонах в електронній торговій системі.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 11 листопада 2020 р. № 1427-р

ПЕРЕЛІК 
державного майна, закріпленого за акціонерним товариством «Укрзалізниця»  

на праві господарського відання, що підлягає списанню

Найменування об’єкта Рік випуску 
(побудови)

Інвентарний  
номер об’єкта

Регіональна філія «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця»
Частина верхньої будови станційних колій станції Бо-
леславчик, а саме: колії № 13 

1967 1710201000466

Частина верхньої будови станційних колій станції Бо-
леславчик (компоненти: стрілочні переводи, глухі пе-
ретини, зрівнювальні прилади, з’їзди перехресні),  
а саме: стрілочний перевід № 24

1967 1710201000814

Частина верхньої будови станційних колій станції  
Гайворон, а саме: колія № 24, частина колії № 1,  
частина колії № 2, частина колії № 28, колія № 29

1983 1710201000494

Частина верхньої будови станційних колій станції  
Гайворон (компоненти: стрілочні переводи, глухі пере-
тини, зрівнювальні прилади, з’їзди перехресні), а саме: 
стрілочний перевід № 38

1983 1710201000760

Частина верхньої будови станційних колій станції Гай-
ворон (компоненти: стрілочні переводи, глухі перети-
ни, зрівнювальні прилади, з’їзди перехресні), а саме: 
стрілочний перевід № 1

1983 1710201000764

Частина верхньої будови станційних колій станції Гай-
ворон (компоненти: стрілочні переводи, глухі перети-
ни, зрівнювальні прилади, з’їзди перехресні), а саме: 
стрілочний перевід № 3

1983 1710201000767

Частина верхньої будови станційних колій станції Єми-
лівка, а саме: колії № 7

1995 1710201000442

Частина верхньої будови головної колії Голованівськ 
— Болеславчик 246—281 км компоненти: стрілочні 
переводи, глухі перетини, зрівнювальні прилади, з’їзди 
перехресні), а саме: стрілочний перевід № 24

1994 1710201000768

Частина верхньої будови станційних колій 750 мм 
станції Гайворон, а саме: колії № 65, колії № 70

1900 1710201000566

Регіональна філія «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»
Верхня будова колії СП № 30,32, 44, з’їзд 30—32 1961 5120201000228
Верхня будова колії СП № 46, з’їзд 44—46 станція Люботин 1961 5120201000237
Переїзд через залізничну колію 40 км 1972 5120201000274
Частина верхньої будови станційної колії станції Гале-
щина (компонент: стрілочні переводи), а саме: стрілоч-
ний перевід № 20

1962 5140201002088

Частина верхньої будови станційної колії станції Гале-
щина (компонент: стрілочні переводи), а саме: стрілоч-
ний перевід № 22

1962 5140201002089

Частина верхньої будови станційної колії станції 
Крюків-на-Дніпрі (компоненти: стрілочні переводи),  
а саме: стрілочний перевід № 2 

1960 5140201002159

Частина верхньої будови станційної колії станції Кре-
менчук-Сортувальний парк (компоненти: стрілочні пе-
реводи), а саме: стрілочний перевід № 251

1961 5140201002403

Апарат телеграфний СТА 1978 5330414001194
Апарат телеграфний СТА 1978 5330414001195
Апаратура спецзв’язку КІА-3М1 1988 5330414001196
Гучномовець «Сирена» 1989 5330414001121
Гучномовець «Сирена» 1989 5330414001122

Регіональна філія «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця»
Комутатор «Донец» 1985 0540414001268
Комутатор «Донец» 1985 0540414001269
Комутатор «Донец» 1985 0540414001270
Комутатор «Донец» 1985 0540414001271
Комутатор «Донец» 1986 0540414000999
Комутатор «Донец» 1985 0540414001000
Комутатор «Донец» 1986 0540414001001
Комутатор «Донец» 1986 0540414001002
Апаратури ПК-3Т (високочастотна апаратура 3-х  
канальна проміжна)

1990 0540414001046

Апаратури ПК-3Т (високочастотна апаратура 3-х  
канальна проміжна)

1990 0540414001082

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 11 листопада 2020 р. № 1429-р 

Київ

Про списання державного майна
Погодитися з рішенням правління акціонерного товариства «Українська залізни-

ця» щодо надання згоди на списання державного майна, закріпленого за зазначеним 
товариством на праві господарського відання, згідно з додатком за умови, що вто-

ринна сировина, отримана в результаті списання державного майна, реалізується на 
електронних аукціонах в електронній торговій системі.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 11 листопада 2020 р. № 1429-р

ПЕРЕЛІК  
державного майна, закріпленого за акціонерним товариством «Українська 

залізниця» на праві господарського відання, що підлягає списанню

Найменування об’єкта Рік випуску 
(побудови)

Інвентарний 
номер об’єкта

Виробничий структурний підрозділ «Сарненська дистанція сигналізації і зв’язку» 
регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця»

Пристрої автоматичної переїзної сигналізації переїзду 
пікет 356 км + 188 м перегону Антонівка —Рафалівка

1978 0540414000801

Пристрої автоматичної переїзної сигналізації переїзду 
№ 4 пікет 42 км + 66 м станції Мала Язвінка

1983 0540414000898

Пристрої автоматичної переїзної сигналізації переїзду 
пікет 27 км + 87 м перегону Сарни — Мала Язвінка

1981 0540414000902

Польове обладнання пристроїв електричної центра-
лізації станції Сарни, а саме релейна шафа вхідного 
сигналу «ЧЯ» роз’їзду 89 км

1981 0540414000617

Польове обладнання пристроїв електричної централі-
зації станції Мала Язвінка, а саме вхідний сигнал «Н»

1983 0540414000589

Польове обладнання пристроїв електричної централі-
зації станції Сарни

1981 0540414001528

Пристрій перехідний ПУ-4Д 1987 0540414001054
Виробничий структурний підрозділ «Львівська дистанція сигналізації і зв’язку»  

регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця»
Дизель-генератор ДГА-24 1982 0490403000247
Дизель-генератор ДГА-24 1982 0490401000209

Виробничий структурний підрозділ «Підзамчівська дистанція колії» регіональної 
філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця»

Стрілочний перевід № 16 станції Клепарів 1954 0820201000426
Стрілочний перевід № 18 станції Клепарів 1954 0820201000427

Виробничий підрозділ «Мукачівська дистанція колії»  
регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця»

Верхня будова станційної колії № 40 станції Батєве-
Сортувальне

1981 0940201000647

Верхня будова станційної колії № 40 станції Батєве-
Сортувальне, а саме стрілочний перевід № 282

1981 0940201001956

Виробничий підрозділ «Львівська дистанція колії»  
регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця»

Верхня будова станційної колії № 9 станції Персенків-
ка, а саме стрілочний перевід № 6

1967 0810201011699

Виробничий структурний підрозділ «Чернівецька дистанція колії»  
регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця»

Верхня будова станційної колії № 4 станції Сокиряни, 
а саме стрілочний перевід № 9 

1944 0910201001246

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого 
Бахарєва Костянтина Михайловича, 20.10.1972 року народження 
(останнє відоме місце проживання: 95034, вул. Куйбишева, 4, кв. 
10, м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке 
відбудеться 26 листопада 2020 року о 08 год. 45 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в примі-
щенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, 
м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7,  під головуванням судді Отві-
новського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену 
Корюк Наталію Дмитрівну, 27.12.1973 року народження (остан-
нє відоме місце проживання: вул. 3 в’їзд Жилярді, 6, м. Харків) у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 
191, ч. 2 ст. 366 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 
26 листопада 2020 року о 08 год. 55 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в примі-
щенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, 
м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203, під головуванням судді Отві-
новського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачених: 

ЗІНЧЕНКА Сергія Павловича, АБРОСЬКІНА Павла Михайловича та ЯНІШЕВСЬКОГО Олега 
Вікторовича (к/п № 42014000000000709), обвинувачених у вчиненні злочину, передбачених 
ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 258; ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 
ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 263 КК України, 
для розгляду кримінального провадження та повідомляє, що судовий розгляд по суті відбу-
деться об 11-00 год. відповідно: 25.11.2020 р., 02.12.2020 р., 09.12.2020 р., 16.12.2020 р. та 
23.12.2020 р. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Ки-
їв, вул. Якуба Коласа, 27-а, каб. 603 (або зал № 61). 

У разі неявки обвинувачених до суду дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням. 

Суддя Дячук С.І.
Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-

вачену Лужецьку Світлану Анатоліївну, 12.04.1966 року 
народження (останнє відоме місце проживання: вул. Пів-
денна, 38, кв. 5, смт Чорноморське, Чорноморський р-н, 
АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, 
яке відбудеться 26 листопада 2020 року о 08 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203, під 
головуванням судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Мартинчука Сергія Михайловича, 
17.09.1980 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 
1 ст. 408 КК України, у судове засідання, яке відбу-
деться 26 листопада 2020 року о 08 год. 40 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
203, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Можелянського Віктора Анатолійовича, 
10.05.1964 року народження (останнє відоме місце про-
живання: 95034, вул. Павленко, 35/53, м. Сімферополь) у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбу-
деться 26 листопада 2020 року о 08 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203, під 
головуванням судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Федо-
ренко Евеліни Робертівни, 03.09.1972 року народження, 
обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викли-
кається Федоренко Евеліна Робертівна, 03.09.1972 ро-
ку народження, обвинувачена у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
яке відбудеться 24 листопада 2020 року о 10.15 год. в 
приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під голо-
вуванням судді Педенко A.M.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Лісо-
вської Валентини Володимирівни, 27.12.1949 року наро-
дження, обвинуваченої у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викли-
кається Лісовська Валентина Володимирівна, 27.12.1949 
року народження, обвинувачена у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, яке відбудеться 24 листопада 2020 року о 15-00 год. в 
приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 26, 
під головуванням судді Педенко А.М.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого ЧЕРНІКОВА Юрія Вікторови-
ча для розгляду кримінального провадження, внесе-
ного до ЄРДР 03.02.2020 за № 22020011000000012 
відносно ЧЕРНІКОВА Юрія Вікторовича, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, та повідомляє, що підготовче судове за-
сідання відбудеться 23.11.2020 року о 10 год. 00 хв. 
в приміщенні Святошинського районного суду міста 
Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, 
каб. 401-402.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя В. О. Жмудь

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Сумуліді Миколу Георгійови-
ча для розгляду кримінального провадження, внесе-
ного до ЄРДР за № 42017010000000193 відносно Су-
муліді Миколи Георгійовича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, та повідомляє, що підготовче судове засідання 
відбудеться 25.11.2020 року о 09 год. 00 хв. в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, каб. 
401-402.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Жмудь В.О.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Мерзлова Олексан-
дра Геннадійовича для розгляду кримінально-
го провадження, внесеного до ЄРДР 11.04.2016 за  
№ 42016020420000081 відносно Мерзлова Олексан-
дра Геннадійовича, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111; ч. 1 ст. 408 КК Укра-
їни, та повідомляє, що підготовче судове засідання 
відбудеться 26.11.2020 року о 10 год. 00 хв. в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, каб. 
401-402.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Жмудь В.О.
Святошинський районний суд міста Києва викли-

кає як обвинуваченого Федоркіна Сергія Івановича 
для розгляду кримінального провадження з дозво-
лом на здійснення спеціального судового проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за № 42017010000000196 
відносно Федоркіна Сергія Івановича, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України та повідомляє, що підготовче судове за-
сідання відбудеться 24.11.2020 о 10 год. 30 хв. в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, каб. 
710.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Новик В.П.

Шевченківським районним судом м. Києва здійснюєть-
ся судовий розгляд матеріалів кримінального проваджен-
ня за обвинуваченням Дудко Віталія Дмитровича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 
КК України, та Корнєва Олександра Васильовича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 
КК України, відомості щодо яких внесено до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань за № 12015100100004592 від 
22 квітня 2015 року.

Обвинувачений Корнєв О.В. 14 липня 2015 року помер, 
що підтверджується «Лікарським свідоцтвом про смерть» № 
1839 від 15 липня 2015 року.

За таких обставин Шевченківський районний суд  
м. Києва роз’яснює право близьким родичам померло-
го Корнєва О.В. на звернення до суду з заявою, в порядку  
п. 5 ч. 1 ст. 284, ст. 525 КПК України, для реабілітації обвину-
ваченого Корнєва Олександра Васильовича.

Судове засідання відбудеться о 13 годині 00 хвилин 25 
листопада 2020 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504.

Суддя Є.О. Мартинов

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/659/2020 за обвинуваченням Тихонова А.В. 
у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 
ст. 112, ч. 3 ст. 15 п.п. 5,6,8,11,12 ч. 2 ст. 2 ст. 115, ч. 2 
ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 26З, ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судовий розгляд у вищевказаному кримінальному 
провадженні відбудеться 26 листопада 2020 року о 09:30 
в приміщенні Шевченківського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. №513.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Слободянюк П.Л.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Лемешко Аллу Сергіївну, що обвинувачується 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни у підготовче судове засідання, яке відбудеться 26 лис-
топада 2020 року о 14:30 годині, в приміщенні Оболон-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул.  
М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О.В.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 20 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -1 -6 -1 +4 Черкаська -1 -6 -1 +4
Житомирська -1 -6 -1 +4 Кіровоградська -1 -6 -1 +4
Чернігівська -1 -6 -1 +4 Полтавська -2 -7 -2 +3
Сумська -2 -7 -2 +3 Дніпропетровська -2 -7 -1 +4
Закарпатська +1 +6 +1 +6 Одеська -1 +4 +2 +7
Рівненська 0 +5 0 +5 Миколаївська -2 +3 -1 +4
Львівська +1 +6 +1 +6 Херсонська -2 +3 -1 +4
Івано-Франківська +1 +6 +1 +6 Запорізька +2 -3 -1 +4
Волинська +1 +6 +1 +6 Харківська -5 -10 +1 -4
Хмельницька 0 +5 0 +5 Донецька -4 -9 +2 -3
Чернівецька 0 +5 0 +5 Луганська -6 -11 +1 -4
Тернопільська 0 +5 0 +5 Крим -2 +3 +3 +8
Вінницька -1 -6 -1 +4 Київ -1 -3 +1 +3

Укргiдрометцентр

ДО УВАГИ
СІДЄЛЬНІКОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

БУЦКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
БУЦКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИ-
КІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКТОРІЯ»

1. Цим Повідомленням про скликання Загальних зборів учасни-
ків (далі «Повідомлення») повідомляємо Вас про скликання Загаль-
них зборів учасників (далі «Зборів») Сільськогосподарського То-
вариства з обмеженою відповідальністю «ВІКТОРІЯ», код ЄДРПОУ: 
30053690 (далі «СТОВ») на вимогу виконавчого органу СТОВ. 

2. Наступні Збори будуть проведені:
Дата: «21» грудня 2020 року.
Місце: 92252, Луганська обл., Білокуракинський район, село Не-

щеретове, провулок Світлий, 1.
Час початку Зборів: 10 год. 00 хв.
3. Затверджено наступний порядок денний Зборів:
1) Про обрання Голови Зборів.     
2) Про внесення виправлень в Протокол Загальних зборів учасни-

ків СТОВ «ВІКТОРІЯ» № 12 від 28 жовтня 2020 року у зв’язку з до-
пущеною технічною помилкою у відомостях про місце проживання 
Лавренко Олександра Григоровича (у назві вулиці). 

3) Про внесення змін до відомостей про СТОВ «ВІКТОРІЯ», що 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань (про внесення змін до 
відомостей про засновника (учасника) СТОВ «ВІКТОРІЯ» Лавренко 
Олександра Григоровича).

4) Про уповноваження директора СТОВ «ВІКТОРІЯ» Лавренко 
Олександра Григоровича подати державному реєстратору/нотаріу-
су необхідні документи для проведення державної реєстрації змін 
до відомостей про СТОВ «ВІКТОРІЯ», що містяться в Єдиному дер-
жавному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань.

4. З метою підтвердження повноважень учасника фізичної особи, 
такій особі необхідно пред’явити оригінал паспорта (іншого іденти-
фікаційного документа). Якщо представляти інтереси учасника фі-
зичної особи на Зборах буде його представник, такому представ-
нику потрібно мати оригінал нотаріально посвідченої довіреності та 
паспорта (іншого ідентифікаційного документа), що вказаний у до-
віреності.

Директор СТОВ «ВІКТОРІЯ» О.Г. Лавренко

Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України  
повідомляє про розміщення на офіційному веб-сайті Комітету http://www.amc.gov.ua розпоряджень 

від 04.06.2020 № 70/77-рп/к про початок розгляду справи  
№ 2/14-72-20 щодо ФОП ВОЛКОВОЇ К.Г. (ідентифікаційний номер 
— 3305403366); від 23.06.2020 № 70/88-рп/к про початок розгля-
ду справи: 

№ 4/01-83-20 щодо ФОП АВРАХОВОЇ К.Г. (ідентифікаційний но-
мер — 3149416743), ФОП МУРАВЙОВА Д.В. (ідентифікаційний номер — 
2986613395), ТОВ «МАРІ-ФУДС» (ідентифікаційний код — 41644375), ФОП 
СЕРГІЄНКА В.І. (ідентифікаційний номер — 3019512776), ФОП ЛЯШЕНКО 
Я.О. (ідентифікаційний номер — 3339705063), ФОП МАЗАРАТІЙ Н.І. (іденти-
фікаційний номер — 2707716424); 

від 25.06.2020 № 70/95-рп/к про об’єднання справ № 66-1-50/39-19,  
№ 3/01-19-20, № 3/01-38-20, № 4/01-83-20 в одну справу з присвоєнням їй 
номеру № 66-1-50/39-19; 

від 23.06.2020 № 70/94-рп/к про початок розгляду справи № 3/20-89-20 
щодо ТОВ «КРАСОТА І ЗДОРОВ’Я» (ідентифікаційний код — 42277797); 

від 14.05.2020 № 70/59-рп/к про початок розгляду справи № 2/12-54-20 
щодо ТОВ «УКРТРАНСХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код — 36685839); 

від 14.05.2020 № 70/60-рп/к про початок розгляду справи № 2/12-55-20 
щодо ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний 
код — 40115192); 

від 13.08.2020 № 70/116-рп/к про початок розгляду справи № 4/01-107-20 
щодо ТОВ «АЛІУС» (ідентифікаційний код — 37660925) та ФОП ЗУБАР Л.В. 
(ідентифікаційний номер — 2432400943); 

від 19.05.2020 № 70/65-рп/к про початок розгляду справи № 3/01-60-
20 щодо ТОВ «АСТАРТА» (ідентифікаційний код — 30883122); ПФ «ГАМ-
МА-55» (ідентифікаційний код — 24482251); ПП «АПТЕКА СЛАВУТИЧ» 
(ідентифікаційний код — 23470381); ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ПОЛТА-
ВА» (ідентифікаційний код — 38971740); ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАР-
КІВ» (ідентифікаційний код — 37092228); ПП «ФІРМА МАГІЯ-ФАРМ» (іден-
тифікаційний код — 23761894); ПП «ТЕМП 2011» (ідентифікаційний код — 
37460408); ТОВ «МЕД-СЕРВІС ХАРКІВ» (ідентифікаційний код — 36456170); 
ТОВ «ПАССАТ-ЛТД» (ідентифікаційний код — 21195568); ТОВ «АПТЕКА ДО-
БРОГО ДНЯ» (ідентифікаційний код — 39196410); ПП«ФАРМАРОСТ 2011» 
(ідентифікаційний код — 37658099); ТОВ «ДОМІНАНТ-ФАРМА» (ідентифі-
каційний код — 38159047); ТОВ «ФК МАГНОЛІЯ» (ідентифікаційний код — 
38384454); ТОВ «РЕГІОНФАРМ 2016» (ідентифікаційний код — 40784948); 
ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА № 16» (ідентифікаційний код — 
32134362); КП «МУНІЦИПАЛЬНА АПТЕКА МІСТА ХАРКОВА» (ідентифікацій-
ний код — 37763205); ТОВ «ТИТАН» (ідентифікаційний код — 30588785); 
ТОВ «САНДЕРС ЛОФТ» (ідентифікаційний код — 41364731); ТОВ «АПТЕКА 
216» (ідентифікаційний код — 33608987); 

від 13.08.2020 № 70/115-рп/к про початок розгляду справи № 3/12-106-20 
щодо ПП ФІРМИ «ОБЕРОН» (ідентифікаційний код — 30560361); 

від 25.08.2020 № 70/129-рп/к про початок розгляду справи № 4/01-119-20 
щодо ФОП БАБІЧА В.Г. (ідентифікаційний номер — 265216018335) та ТОВ 
«УКРПРОМВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код — 35560041); 

від 27.08.2020 № 70/133-рп/к про початок розгляду справи № 7/12-123-20 
щодо ФОП СЛЮСАРЯ М.М. (ідентифікаційний номер — 3118612952); 

від 18.05.2020 № 55/14-рп/к про початок розгляду справи № 55/12-2020 
щодо ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» (ідентифікаційний код — 41675534) та СТ «КС» 
(ідентифікаційний код — 30074527); 

від 16.04.2020 № 55/11-рп/к про початок розгляду справи № 55/10-2020 
щодо ТОВ «БУДДЕТАЛЬ» (ідентифікаційний код — 25107160) та ПП «РІМ-
ЦЕНТР» (ідентифікаційний код — 37493229); 

від 31.03.2020 № 55/10-рп/к про початок розгляду справи № 55/9-2020 
щодо ТОВ «ТВК «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» (ідентифікаційний код — 39635487) 
та ПП «ЛІДЕР АКТИВ» (ідентифікаційний код — 39123006); 

від 10.09.2020 № 70/138-рп/к про початок розгляду справи № 3/20-127-
20 щодо ФОП РОМАНЕНКА Н.Г. (ідентифікаційний номер — 3239510933); 

від 15.09.2020 № 70/140-рп/к про початок розгляду справи № 2/01-129-
20 щодо ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» (ідентифікаційний код — 43547465) 
та ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» (ідентифікаційний код — 41761319); рішень від 
18.05.2020 № 66/34-р/к у справі № 66-1-50/19-19 щодо ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 
2016» (ідентифікаційний код — 41039605) та ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» (іден-
тифікаційний код — 39550325); 

від 06.05.2020 № 66/33-р/к у справі № 66-13-50/8-20 щодо ТОВ «АЛЬЯНС-
БУДРЕГІОН» (ідентифікаційний код — 42292616); 

від 05.05.2020 № 66/31-р/к у справі № 66-13-50/2-20 щодо ТОВ «УКРА-
ЇНСЬКА ДИТРИБ’ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» (ідентифікаційний код 
— 40084479); 

від 30.06.2020 № 70/58-р/к у справі № 3/01-112-19 щодо ФОП БОЙКО Г.С. 
(ідентифікаційний номер — 1945201388) та ФОП ПАЛЄЯ А.А. (ідентифіка-
ційний номер — 2755712511); 

від 30.06.2020 № 70/57-р/к щодо ТОВ «ТАЙГА» (ідентифікаційний код — 
19471699); вимог про надання інформації від 24.06.2020 № 70-02/1-3488/10 
до ПП «ПОСЛУГА» (ідентифікаційний код — 25610872); 

від 26.05.2020 № 66-02/1593 до ФОП СОЛДАТОВОЇ В.О. (ідентифікаційний 
номер — 2839507244); 

від 10.08.2020 № 70-02/3-4832 до ТОВ «КРАСОТА І ЗДОРОВ’Я» (ідентифі-
каційний код — 42277797); 

від 20.05.2020 № 70-02/3-2708/2 до ПФ «ГАММА-55» (ідентифікаційний 
код — 24482251); 

від 20.05.2020 № 70-02/3-2708/7 до ПП «ТЕМП-2011» (ідентифікаційний 
код — 37460408); 

від 20.05.2020 № 70-02/3-2708/11 до ПП «ФАРМАРОСТ 2011» (ідентифі-
каційний код — 37658099); 

від 20.05.2020 № 70-02/3-2708/14 до ТОВ «РЕГІОНФАРМ 2016» (ідентифі-
каційний код — 40784948); 

від 20.05.2020 № 70-02/3-2708/15 до ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕ-
КА № 16» (ідентифікаційний код –32134362); 

від 20.05.2020 № 70-02/3-2708/18 до ТОВ «САНДЕРС ЛОФТ» (ідентифіка-
ційний код — 41364731); 

від 17.08.2020 № 70-02/4-4990 до ФОП ЗУБАР Л.В.(ідентифікаційний но-
мер — 2432400943); 

від 28.08.2020 № 70-02/4-5260 до ТОВ «УКРПРОМВУГІЛЛЯ» (ідентифіка-
ційний код — 35560041); 

від 28.08.2020 № 70-02/4-5261 до ФОП БАБІЧА В.Г. (ідентифікаційний 
номер — 265216018335); витягів з рішень від 18.06.2020 № 70/53-р/к у 
справі № 2/01-51-17 щодо ПП «ОМЄРТА-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код — 
36555268); 

від 16.06.2020 № 70/46-р/к щодо ПП «АЛЛ-ТРАНС» (ідентифікаційний код 
— 34296485); 

від 01.09.2020 № 70/89-р/к у справі № 1/01-38-19 щодо ТОВ «УКРСТРОЙ-
ЕНЕРГО» (наразі — ТОВ «СТРОЙЕНЕРГОПРОМ» (ідентифікаційний код — 
39707692) та ТОВ «СПЕЦТЕХЕНЕРГО» (наразі — ТОВ «ЕНЕРГОПРОМСТРОЙ») 
(ідентифікаційний код — 40490888); 

від 16.06.2020 № 70/48-р/к у справі №2/01-16-20 щодо ТОВ «АВТОКОМ» 
(ідентифікаційний код — 31942314) та ТОВ «АВТО-ГРАНД» (ідентифікацій-
ний код –33120099); 

від 11.08.2020 № 70/76-р/к у справі № 3/01-83-19 щодо ТОВ «АЛІУС-
ФАРМ» (ідентифікаційний код — 40308152) та ТОВ «ВОЛЬТАР» (ідентифі-
каційний код — 39777728); 

від 11.08.2020 № 70/75-р/к у справі № 41 щодо ТОВ «ЕС ЕНД ДІ СИСТЕМС» 
(ідентифікаційний код — 38885169) та ТОВ «ПРОЕКТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР» 
(ідентифікаційний код — 36303986); 

від 17.09.2020 № 70/100-р/к у справі № 3/01-33-19 щодо ТОВ «КАРАВАН» 
(ідентифікаційний код — 24141640) та ПП «ІСТСЕРВІС» (ідентифікаційний 
код — 36225442).

ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 

повідомляє про втрату бланку 

суворої звітності полісу ОСЦПВ 

в кількості 1 шт.: АО 2449986. 

Втрачений бланк 

вважати недійсним.

Втрачену довідку про еваку-

ацію із зони відчудження с. Те-

ремці № 666/81465, видану Київ-

ською адміністрацією на ім’я Га-

пієнко Валерій Володимирович, 

вважати недійсною.

Повідомлення
Касаційний кримінальний суд Верховно-

го Суду повідомляє, що кримінальне прова-
дження за касаційними скаргами захисників 
Дмитришина М. П. та Лепехи Р. І. на вирок 
Галицького районного суду м. Львова від 10 
грудня 2018 року та ухвалу Львівського апе-
ляційного суду від 20 лютого 2020 року що-
до Світлик Г. В. призначено до розгляду у Ка-
саційному кримінальному суді Верховного 
Суду (за адресою: вул. Пилипа Орлика, 4, м. 
Київ, 01043)  на 13 год. 30 хв. 25 листопада 
2020 року. 

Суддя Ольга БУЛЕЙКО

Четверта Харківська міська державна но-

таріальна контора повідомляє про те, що піс-

ля смерті 

МАГІДОВОЇ Басі Михайлівни, 

1920 року народження, померлої 12.03.2007 р. 

у місті Харкові, відкрилася спадщина.

Спадкоємцям, які бажають оформляти 

спадщину, прохання з’явитися до Четвертої 

Харківської міської державної нотаріальної 

контори за адресою: м. Харків, вул. В. Мель-

никова, 2.

Повідомлення
Адмінколегією Київського обласного те-

риторіального відділення АМКУ прийнято рі-
шення від 28.11.2019 № 60/79-р/к у спра-
ві № 98/40-р-02-02-18 про порушення ПП  
«СВ-Імпекс Ко» законодавства про захист 
від недобросовісної конкуренції, передба-
ченого статтею 151 Закону України «Про за-
хист від недобросовісної конкуренції», у ви-
гляді поширення інформації, що вводить в 
оману. З детальним текстом рішення можна 
ознайомитись на офіційному веб-сайті АМКУ 
за посиланням: http://www.amc.gov.ua/amku/
doccatalog/document?id=91198&sсhemа=kyivr

Представництво  
«ІТЕРА ОФФШОРІНГ СЕРВІСЕЗ АС» 
(ідентифікаційний код: 26611043, адреса: 
01032, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 75) 
повідомляє, що 3 листопада 2020 року Прав-
лінням Фірми «ІТЕРА ОФФШОРІНГ СЕРВІ-
СЕЗ АС» прийнято рішення про припинення 
діяльності Представництва «ІТЕРА ОФФШО-
РІНГ СЕРВІСЕЗ АС».  Ліквідатором призна-
чено Мендзебровського Ігоря Борисовича 
(ідентифікаційний номер: 2532510251).

Письмові заяви (повідомлення, запити, 
пропозиції, вимоги, претензії тощо) зацікав-
лених осіб (кредиторів) приймаються про-
тягом двох місяців з дня публікації повідо-
млення про ліквідацію Представництва «ІТЕ-
РА ОФФШОРІНГ СЕРВІСЕЗ АС» за адресою: 
Україна, 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 58.

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85004 м. Добропілля До-
нецької області, вул. Банкова, буд. 39 
«А») розглядає кримінальне провадження  
№ 242/3056/15-к за обвинуваченням Дузен-
ка Олександра Вікторовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікто-
рович, 12 березня 1981 року народження 
останнє відоме місце мешкання якого: вул. 
Генерала Антонова, 5/104, м. Донецьк Доне-
цької області, викликається на 13:00 годину 
25 листопада 2020 року до Добропільського 
міськрайонного суду, кабінет № 10, для учас-
ті у підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В.В,  
судді Левченко A.M., Здоровиця О.В.

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85004 м. Добропілля До-
нецької області, вул. Банкова, буд. 39 
«А») розглядає кримінальне провадження  
№ 242/480/17 за обвинуваченням Іщенка 
Ярослава Ігоровича у вчиненні кримінальних 
правопорушень передбачених ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 
КК України.

Обвинувачений Іщенко Ярослав Ігорович, 
01 січня 1991 року народження, що мешкає 
за останньою відомою адресою: Донецька 
область, м. Слов’янськ, пров. Малояровий, 8, 
викликається на 15:30 годину 24 листопада 
2020 року до Добропільського міськрайон-
ного суду, кабінет № 10, для участі у підго-
товчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В.В,  
судді Здоровиця О.В., Левченко A.M.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні спеціального  
судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квітня 1975 року народжен-
ня, викликається о 14-00 годині 03 грудня 2020 року до Куп’янського місь-
крайонного суду Харківської області за адресою: Харківська область, м. 
Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення спеціального судового засі-
дання у провадженні №1-кп/628/14/20 справа № 628/468/17. Поважні причини 
неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. На-
слідки неприбуття обвинуваченої передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко О.А.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального 
судового провадження

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 листопада 1975 року наро-
дження, викликається о 09:30 годині 26 листопада 2020 року до Куп’янського 
міськрайонного суду Харківської області за адресою: Харківська область,  
м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення підготовчого судового за-
сідання у провадженні №1-кп/628/219/20 справа №628/3812/16-к. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 223 КПК.

Суддя А.О. Шиховцова
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