ПРАВА ЛЮДИНИ

ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА
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Переслідування російськими
окупантами Кримської єпархії
ПЦУ не залишаться безкарними,
а отримають відповідну оцінку
від зарубіжних партнерів України

Хто має
забезпечувати
дотримання
карантинних
вимог

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П’ЯТНИЦЯ, 20 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ		

МИХАЙЛО ФЕДОРОВ:
«Уряд скасував довідку
про склад сім’ї для
отримання шести
державних послуг. На
черзі — спрощення
ще двадцяти
послуг».

Наступна зупинка:
«Харківський трамвай»
Фото з сайту dzi.gov.ua

ЦИТАТА ДНЯ

№226 (6840)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації
про ліквідацію безглуздих довідок, які вимагали задля
бюрократичної галочки

Європейський
інвестиційний банк
розраховує на Україну
СПІВПРАЦЯ. Фінансування спільних інвестиційних проєктів і розширення співпраці за рахунок нових програм обговорили від час
онлайн-зустрічі Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і віцепрезидент
Європейського інвестиційного банку Тереза Червінська. Прем’єрміністр подякував ЄІБ за готовність розглянути можливість перерозподілення 50 мільйонів євро в межах спільного проєкту «Програма
розвитку муніципальної інфраструктури України» на протидію пандемії COVID-19». «Будемо вдячні й за якнайшвидший розгляд питання щодо використання коштів за цією програмою на закупівлю
вакцини проти COVID-19. Ми розраховуємо закупити ефективну та
безпечну вакцину, яка матиме перекваліфікацію ВООЗ», — наголосив Денис Шмигаль. Україна зацікавлена в розширенні подальшої
співпраці з Європейським інвестиційним банком, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. Тереза Червінська відзначила чудову співпрацю між Україною та ЄІБ та рішучість
уряду в продовженні реформ, наголосивши, що Україна залишається у високих пріоритетах Європейського інвестиційного банку.

ЦИФРА ДНЯ

3

95%

українців з доступом до швидкісного
мобільного інтернету за наступні три
роки — одна з основних цілей Мінцифри

ТРАНСПОРТ. На базі бізнес-центру «Екополіс ХТЗ» розпочато

глобальний всеукраїнський проєкт випуску стовідсотково
низькопідлогових вагонів

Як не залишитися без власного цукру
ПРОБЛЕМА. Зниження виробництва на кінець року сягнуло таких масштабів,

що може призвести до повного зникнення галузі
Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»

Ц

укроваріння було першою
галуззю промислового виробництва, що виникла колись в
Україні, й саме Україна майже
два століття була центром вироб-

ництва цукру для всього СРСР.
І перші українці-мільйонери
Терещенки, Симиренки тощо
з’явилися саме в цукровій галузі.
Проте тепер, як свідчать аналітики аграрного ринку, галузь, що
останніми роками занепала і перебувала у стадії повільного вми-

рання, перейшла у круте падіння. Що ж сталося?
Як повідомив аналітик Націо
нальної асоціації цукровиків
України Назар Михайловин, головна причина зниження виробництва цукру — скорочення посівів цукрових буряків. За дани-

ми Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, торік було посіяно 220 тисяч га цукрових буряків, цього року — 209 тисяч (порівняємо з 1 мільйоном 400 тисячами га на початку 1990-х). Відповідно через нестачу сировини

у нас з 2018 року припинили роботу дев’ять цукрових заводів.
Значний негативний вплив тут
спричинили погодні аномалії —
через брак снігу взимку буряки навесні доводилося сіяти
у недостатньо зволожену,
фактично суху землю.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановленіНаціональнимбанкомУкраїнина20листопада2020року
4 820103 080046

USD 28.2572
EUR 33.4353
за 1 долар США
за 1 євро

RUB 3.7024
/ AU 52582.98
за 10 рублів

AG 674.56за 1 тройську
PTунцію
26873.16

PD 65433.79

20 листопада 2020 року, п’ятниця, № 226

www.ukurier.gov.ua

11

ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 листопада 2020 р. № 1120
Київ

Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких
заходів, спрямованих на запобігання виникненню та
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій
та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону України «Про Державний бюджет
України на 2020 рік»:
скоротити обсяг видатків розвитку за програмою 3601270 «Забезпечення готовності та реагування державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінальновиконавчої служби України» та її відокремлених структурних підрозділів на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення засобами індивідуального захисту медичних працівників, які надають медичну допомогу засудженим та особам, взятим під варту, з гострою респіраторною
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» на суму 1107,3 тис. гривень;
збільшити обсяг видатків за програмою 3511380 «Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» на суму 1107,3 тис. гривень.
2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 493 «Про
виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та
пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 51, ст. 1593) в абзаці першому цифри
«23680,1» замінити цифрами «22572,8», а в абзаці другому цифри «9500» замінити
цифрами «8392,7».
3. Виділити Міністерству юстиції 1107,3 тис. гривень із фонду боротьби з гострою
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її на-

слідками для забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а саме:
623,1 тис. гривень (видатки споживання) на безповоротній основі — для закупівлі
засобів індивідуального захисту для педагогічних та науково-педагогічних працівників
навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби та здобувачів освіти,
дезінфекційних засобів, антисептиків та медичних виробів;
484,2 тис. гривень (у тому числі видатки споживання — 130,2 тис. гривень, видатки розвитку — 354 тис. гривень) на безповоротній основі — для закупівлі обладнання
для технічного забезпечення дистанційного навчання з метою запобігання виникненню
та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
4. Затвердити Порядок використання коштів, виділених для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що додається.
5. Забезпечити:
1) Міністерству юстиції — погодження скорочення обсягу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, та виділення бюджетних коштів, передбаченого пунктом 3 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань
бюджету;
2) Міністерству фінансів — після зазначеного погодження відкриття нової бюджетної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2020 р. № 1120
ПОРЯДОК
використання коштів, виділених для забезпечення здійснення деяких заходів,
спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію
спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету за
програмою «Забезпечення засобами індивідуального захисту педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України та здобувачів освіти, дезінфекційними засобами та антисептиками, медичними виробами та обладнанням для технічного забезпечення дистанційного
навчання здобувачів освіти за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 листопада 2020 р. № 1121
Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 4 до Порядку та умов надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів
у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни у додатки 1 і 4 до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 1, ст. 6; 2018 р., № 27, ст. 968; 2020 р.,
№ 66, ст. 2133), виклавши їх в редакції, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 1
до Порядку та умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2020 р. № 1121)
РОЗПОДІЛ
у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної
програми для відновлення України між місцевими бюджетами (Пул 1)
Код місцевого
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної Обсяг субвенції за місцевим бюджетом,
тис. гривень
бюджету
одиниці
спеціальний фонд
загальний фонд
Усього
100 414,809
20 059,529
Донецька область
57 550,712
11 502,739
05511000000
Бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної
43 697,625
8 732,118
громади
05208100000
Бюджет міста Мирнограда
8 724,574
1 744,917
05215100000
Бюджет міста Костянтинівки
5 128,513
1 025,704
Запорізька область
26 276,524
5 255,306
08316200000
Районний бюджет Приморського району
26 276,524
5 255,306
Луганська область
9 412,077
1 866,383
12213100000
Бюджет міста Сєвєродонецька
1 800,827
360,168
12305200000
Районний бюджет Кремінського району
220,324
28,065
12308200000
Районний бюджет Міловського району
5 680,968
1 136,194
12315200000
Районний бюджет Станично-Луганського району
1 709,958
341,956
7 175,496
1 435,101
Харківська область
20100000000
Обласний бюджет Харківської області
3 343,205
668,642
766,459
Районний бюджет Валківського району
3 832,291
20306200000
Додаток 4
до Порядку та умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2020 р. № 1121)
РОЗПОДІЛ
у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної
програми для відновлення України між місцевими бюджетами (Пул 2а, 3 та 4)
Обсяг субвенції за місцевим бюджетом, Мінімальний обтис. гривень
сяг співфінансуКод місцевого
Назва місцевого бюджету адміністративновання за рахунок
спеціальний
загальний
бюджету
територіальної одиниці
разом
місцевих бюджефонд
фонд
тів, тис. гривень
Усього
1 107 612,676 999 585,191 108 027,485
91 889,592
Дніпропетровська область
45 043,996 45 043,996
9 008,8
04100000000
Обласний бюджет Дніпропетровської області 12 043,996 12 043,996
2 408,8
04542000000
Бюджет Троїцької сільської об’єднаної тери10 000
10 000
2 000
торіальної громади
04203100000
Бюджет міста Кам’янського
23 000
23 000
4 600
Донецька область
542 255,863 451 879,869 90 375,994
05100000000
Обласний бюджет Донецької області
0,036
0,03
0,006
05312200000
Районний бюджет Мангушського району
25 189,24
20 991,032 4 198,208
05220100000
Бюджет міста Маріуполя
130 649,915 108 874,927 21 774,988

05309200000
05208100000
05207100000
05305200000
05218100000
05304200000
05306200000
05211100000
05506000000
05216100000
05501000000
05223100000
05511000000
05512000000
05209100000
05302200000
05215100000
05505000000
Запорізька область
08204100000
08201100000
08521000000
08100000000
08544000000
Київська область
10203100000
10204100000
10515000000
10308200000
Луганська область
12100000000
12211100000
12509000000
12505000000
12313200000
12316200000
12312200000
12308200000
12315200000
12503000000
Одеська область
15201100000
Полтавська область
16203100000
16205100000
16100000000
Херсонська область
21100000000
Харківська область
20100000000
20306200000
20517000000
20322200000
20307200000
20309200000
20301200000

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» (далі — бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мін’юст.
Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є:
Академія Державної пенітенціарної служби;
Дніпровський центр підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби;
Хмельницький центр підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінальновиконавчої служби.
3. Бюджетні кошти виділяються для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та
пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, а саме для закупівлі:
1) засобів індивідуального захисту педагогічних та науково-педагогічних працівників Академії Державної пенітенціарної служби та центрів підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби та здобувачів освіти, дезінфікуючих
засобів та антисептиків, медичних виробів для скринінгу;
2) обладнання для технічного забезпечення дистанційного навчання здобувачів
освіти з метою запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
4. Закупівля за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом
порядку.
Попередня оплата проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства. У договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти може передбачатися попередня оплата на строк не більше одного місяця.
5. Мін’юст забезпечує використання бюджетних коштів, не допускаючи наявності
кредиторської заборгованості, на 30-й день з дня відміни дії карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, та отримані (створені) активи здійснюється в установленому законодавством порядку.
7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної
програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
8. Мін’юст подає щомісяця до 5 числа Комітетові Верховної Ради України з питань
бюджету та Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів.

Районний бюджет Мар’їнського району
1 256,012
1 046,676
Бюджет міста Мирнограда
20 294,777 16 912,313
Бюджет міста Торецька
5 400
4 500
Районний бюджет Нікольського району
10 800,12
9 000,1
Бюджет міста Покровська
57 128,108 47 606,756
Районний бюджет Волноваського району
19 507,749 16 256,457
Районний бюджет Добропільського району
6 076,733
5 063,944
Бюджет міста Дружківки
5 145,062
4 287,551
Бюджет Іллінівської сільської об’єднаної те1 739,756
1 449,796
риторіальної громади
Бюджет міста Краматорська
136 116,364 113 430,297
Бюджет Лиманської міської об’єднаної тери3 835,32
3 196,1
торіальної громади
Бюджет міста Слов’янська
49 462,228 41 218,523
Бюджет Бахмутської міської об’єднаної тери- 5 578,782
4 648,985
торіальної громади
Бюджет Вугледарської міської об’єднаної те3 376,447
2 813,705
риторіальної громади
Бюджет міста Добропілля
16 985,625 14 154,687
Районний бюджет Бахмутського району
1 505,477
1 254,564
Бюджет міста Костянтинівки
5 217,399
4 347,832
Бюджет Соледарської міської об’єднаної те36 990,713 30 825,594
риторіальної громади
286 607,632 286 607,632
Бюджет міста Мелітополя
255 816,394 255 816,394
Бюджет міста Запоріжжя
8 583,434
8 583,434
Бюджет Гуляйпільської міської об’єднаної те- 11 114,59
11 114,59
риторіальної громади
Обласний бюджет Запорізької області
4 000
4 000
Бюджет Бердянської міської об’єднаної тери- 7 093,214
7 093,214
торіальної громади
29 001,1
29 001,1
Бюджет міста Борисполя
1
1
Бюджет міста Броварів
0,1
0,1
Бюджет Бучанської міської об’єднаної тери17 000
17 000
торіальної громади
Районний бюджет Вишгородського району
12 000
12 000
105 908,916 88 257,425
Обласний бюджет Луганської області
986,939
822,449
Бюджет міста Рубіжного
7047,284
5872,736
Бюджет Лозно-Олександрівської селищної
17383,836
14486,53
об’єднаної територіальної громади
Бюджет Біловодської селищної об’єднаної те- 28348,853
23624,043
риторіальної громади
Районний бюджет Сватівського району
9363,995
7803,328
Районний бюджет Старобільського району
8400
7000
Районний бюджет Попаснянського району
2322,624
1935,519
Районний бюджет Міловського району
25443,896
21203,246
Районний бюджет Станично-Луганського
1811,489
1509,574
району
Бюджет Чмирівської сільської об’єднаної те4 800
4 000
риторіальної громади
16 300
16 300
Бюджет міста Одеси
16 300
16 300
46 548,196 46 548,196
Бюджет міста Кременчука
11 617,975 11 617,975
Бюджет міста Миргорода
7 666,112
7 666,112
Обласний бюджет Полтавської області
27 264,109 27 264,109
5 123,999
5 123,999
Обласний бюджет Херсонської областi
5 123,999
5 123,999
30 822,974 30 822,974
Обласний бюджет Харківської областi
20 000
20 000
Районний бюджет Валківського району
599,966
599,966
Бюджет Лозівської міської об’єднаної терито0,1
0,1
ріальної громади
Районний бюджет Первомайського району
580,698
580,698
Районний бюджет Великобурлуцького району 850,482
850,482
Районний бюджет Дворічанського району
4 656,366
4 656,366
Районний бюджет Балаклійського району
4 135,362
4 135,362

209,336
3 382,464
900
1 800,02
9 521,352
3 251,292
1 012,789
857,511
289,96
22 686,067
639,22
8 243,705
929,797
562,742
2 830,938
250,913
869,567
6 165,119
57 321,533
51 163,283
1 716,687
2 222,918
800
1 418,645
5 800,22
0,2
0,02
3 400
17 651,491
164,49
1174,548
2897,306

2 400

4724,81
1560,667
1400
387,105
4240,65
301,915
800
3 260
3 260
9 309,641
2 323,595
1 533,223
5 452,823
1 024,8
1 024,8
6 164,598
4 000
119,994
0,02
116,14
170,097
931,274
827,073

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Виклик до суду
Обвинувачений Сухачов Андрій Валерійович, 06.07.1976 року народження, у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 109 ч.1, ст. 110 ч. 2,
ст. 258-3 ч.1 КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 24 листопада 2020 року об 11
годині 00 хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Луганської області
за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на
виклик до суду передбачені ст. 138 КПК
України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого
передбачені ст.ст. 139,323 КПК України.
Суддя Г.В. Булгакова

Виклик до суду
Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 18 липня 2017
року прийнято до провадження обвинувальний акт, внесений до єдиного державного реєстру досудових розслідувань
за № 2201613000000331 відносно Сидоренко Світлани Анатоліївни у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.
До суду як обвинувачена викликається
Сидоренко Світлана Анатоліївна. У судове
засідання, яке відкладено на 24 листопада
2020 року о 14 годині 30 хвилин та відбудеться у приміщені суду за адресою: вул.
Луганська, буд. 30, смт Біловодськ, Луганська область.
З дня опублікування оголошення обвинувачений вважається повідомлений про
дату , час та місце слухання справи.
Наслідки неявки передбачені ст. 323
КПК України.
Суддя Г.В. Булгакова

Повістка про виклик обвинуваченого в Повістка про виклик обвинуваченого в
підготовче судове засідання, по якому підготовче судове засідання, по якому
здійснювалося спеціальне досудове
здійснюється спеціальне досудове
розслідування
розслідування
Обвинувачений Боровський Сергій ІваноОбвинувачена Філіпська Наталія Валевич, 10.11.1957 року народження, обвинува- ріївна, 04.11.1976 року народження, відчений у вчиненні кримінального правопору- повідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК Украшення, передбаченого ст.258-3 ч.1 КК Укра- їни викликається в судове засідання в поїни, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК рядку спеціального судового провадженУкраїни викликається в судове засідання в ня, яке відбудеться 24 листопада 2020 ропорядку спеціального судового проваджен- ку о 10 годині 30 хвилин в приміщенні Біня, яке відбудеться 24 листопада 2020 року
ловодського районного суду Луганської
о 12 годині 00 хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за області за адресою: Луганська область,
адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ, смт. Біловодськ, вул. Луганська, 30, для
Луганської області, для участі в судовому за- участі в судовому засіданні як обвинувачена.
сіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК Укра- виклик до суду передбачені ст. 138 КПК
України.
їни.
Наслідки неприбуття обвинуваченого
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139,323 КПК України.
передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Суддя Г.В. Булгакова
Суддя Г.В. Булгакова

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

Повістка про виклик обвинуваченого
в підготовче судове засідання
Обвинувачений Мальгін Валерій Вікторович, 08.05.1969 року народження, у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323
КПК України, викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 24 листопада 2020 року 15 годині 45 хвилин в
приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: вул.
Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської
області, для участі в судовому засіданні як
обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на
виклик до суду передбачені ст. 138 КПК
України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого
передбачені ст.ст. 139,323 КПК України.
Суддя Г.В. Булгакова
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ОГОЛОШЕННЯ
Повістка про виклик обвинуваченого в судове засідання, по якому
здійснювалося спеціальне досудове розслідування

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання
по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування

Обвинувачений Іорганський Григорій Петрович, 28.09.1981 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК
України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України, викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 24
листопада 2020 року о 14 годині 00 хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138
КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139,323 КПК України.

Обвинувачений Святишенко Юрій В’ячеславович, 05.09.1981 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК
України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України, викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 24
листопада 2020 року о 13 годині 30 хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138
КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139,323 КПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Суддя Г.В. Булгакова

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання,
по якому здійснюється спеціальне досудове розслідування

Обвинувачений Романенко Олексій Борисович обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 6.12 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 185, ч. 4 ст.
187 КК України, Іванюк Андрій Миколайович у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 ч. 4, ст. 115 ч.2, п.п. 6, 12 КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України, викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 24 листопада 2020 року об 11 годині 30
хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою:
вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК
України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139,323 КПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче
судове засідання, по якому здійснювалося
спеціальне досудове розслідування
Для участі в підготовчому судовому засіданні викликається в порядку спеціального судового провадження обвинувачена Захарова Людмила
Миколаївна, 27.09.1960 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч.1 КК України, відповідно до вимог
ч. 1 ст. 297-1 КПК України. Слухання справи відбудеться 24 листопада 2020 року о 13 годині 00
хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.
Поважні причини неприбуття особи на виклик
до суду передбачені ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Суддя Г.В. Булгакова

1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління державної охорони України.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037478.
1.3. Місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, 8.
2. Предмет закупівлі:
2.1.Найменування предмета закупівлі: Будівництво (придбання) житла
на умовах пайової участі та на вторинному ринку в місті Києві для військовослужбовців Управління державної охорони України.
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 22
квартири загальною площею 1700,83 кв. м.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
м. Київ, вул. Богомольця, 8.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 01
грудня 2020 року.
3. Процедура закупівлі: конкурс (згідно з вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті України на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
16.02.2011 № 147)
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури
закупівлі, опублікованого в державному офіційному виданні: газета «Урядовий кур’єр» від 21 жовтня 2020 року № 204 (6818).
5. Учасники-переможці:
5.1.1. Найменування/прізвище, ім’я, по-батькові: ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР»;
5.1.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника
податків: 37856980;
5.1.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання
(для фізичної особи), тел.: (044) 577-42-09, 02081, м. Київ, вул. О. Пчілки, 2.
6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:
6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):
ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» 23 517,50 (двадцять три тисячі п’ятсот сімнадцять)
грн. 50 коп. за 1 кв. м. житла з урахуванням ПДВ.
6.2. Загальна вартість предмету закупівлі: 39 999 269 (тридцять дев’ять
мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч двісті шістдесят дев’ять) грн.
54 коп.
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі — конкурс): 09 листопада 2020 року.
8. Кінцевий строк укладання договору про закупівлю: 30 листопада
2020 року.
9. Договір: № 665 /2020 від «16» листопада 2020 року.

13.11.2020 Національний банк України
прийняв

рішення

про

виключення

з

Державного

реєстру

фінансових установ СТЗДВ «ЗАХІД-РЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ 13647967),
ТОВ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА УСТАНОВА» (код ЄДРПОУ 38347391).
Відповідні рішення були прийняті на підставі заяв вказаних
фінансових установ.
Вважати недійсним втрачений судновий білет №017621 на судно
Перегонова яхта-катамаран «Альфа» реєстровий номер ДНН-90-к на
ім’я Філіппова Олександра Сергійовича.

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)
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Виклик до суду

Обвинувачений Пасканий Віктор Петрович, 02.07.1970 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч.
1 КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України, викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке
відбудеться 24 листопада 2020 року о 15 годині 00 хвилин в приміщенні
Біловодського районного суду Луганської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст.
138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК
України.

Суддя Г.В. Булгакова

Шевченківський районний суд м. Чернівці
викликає Фанду Яну Олегівну, 23.03.1985 року народження, зареєстровану у с. Спартак Донецької обл. Ясинуватського району, обвинуваченої в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань
№22020260000000051 від 06.08.2020 р. за ч. 1
ст. 258-3 КК України.
Судове засідання відбудеться 23 листопада 2020 року о 14:00 годині за адресою: 58001,
м. Чернівці, вул. Кафедральна, буд. 4, каб. 11.
З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченої Фанди Яни Олегівни у засобах масової інформації загальнодержавної
сфери розповсюдження остання вважається
належним чином ознайомленою з її змістом.
Суддя Слободян Г.М.

ОГОЛОШЕННЯ
про результати конкурсу

ПОГОДА НА ЗАВТРА

Приватний нотаріус Вільногірського міського НО Дніпропетровської обл., Савельєва Галина Василівна, сповіщає про відкриття
спадкової справи після померлого
28.04.2019 року
СОТНИКА Бориса Івановича.
Спадкоємців прохання звертатися за адресою: 51700, Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ,
бульвар Миру, 15, тел .0676353939

В провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі
Федорак Л.М. (головуюча), суддів Строгого І.Л., Маслова В.В. перебуває кримінальне провадження № 32013110110000482 стосовно обвинувачення Самоткала Едуарда Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, Костянецької Світлани Владиславівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, Костянецького Антона Геннадійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, Дмитренка Юрія Вікторовича у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5
ст. 191 КК України.
У зв’язку з цим у судове засідання викликаються наступні учасники кримінального провадження:
обвинувачений — Самоткал Едуард Вікторович, останнє відоме місце
проживання: вул. Драгомирова, 16 Б, кв. 11, м. Київ,
обвинувачена — Костянецька Світлана Владиславівна, останнє відоме місце проживання: м. Київ, просп. Академіка Палладіна, буд. 18/30, кв.
313;
обвинувачений — Костянецький Антон Геннадійович останнє відоме
місце проживання: м. Київ, вул. Академіка Палладіна, буд. 18/30, кв. 313;
обвинувачений — Дмитренок Юрій Вікторович, останнє відоме місце
проживання: м. Харків, вул. Ньютона, буд. 115/2, кв. 65.
Стосовно обвинувачених здійснюється спеціальне судове провадження.
Судове засідання відбудеться о 13 год. 00 хв. 30 листопада 2020 року за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 41, тел.:+38044-585-27-43,
e-mail:inbox@vaks.gov.ua
Копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченому Самоткалу Е.В., надсилаються захисникам Алієву В.В., Йосипову
А.А., Карпенку М.О., Трофименку В.М., Яровому А.Р., Глобі К.В., копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченій Костянецькій С.В., надсилаються захисникам Левковцю А.Ю., Алієву В.В., Третяченко О.В., копії процесуальних документів, що підлягають врученню
обвинуваченому Костянецькому А.Г., надсилаються захисникам Левковцю А.Ю., Маркевичу В.Я., Третяченко О.В., копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченому Дмитренку Ю.В., надсилаються захиснику Алієву В.В.
У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею
138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха
або інші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу
внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку
з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повідомлення про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за
викликом.
Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачені вважаються належним чином ознайомленими з її змістом.

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБА
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 21 ЛИСТОПАДА
Oбласть

Нiч

Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

0 -5
-1 -6
-1 -6
0 -5
0 -5
0 -5
-1 -6
-1 -6
-1 -6
0 -5
0 -5
0 -5
0 -5

День
-2 +3
-1 +4
-2 +3
+2 -3
+1 +6
-1 +4
+1 +6
+1 +6
0 +5
-1 +4
-1 +4
-1 +4
-1 +4

Oбласть

Нiч

Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

День

0 -5
+1 -4
0 -5
+1 -4
+2 -3
+1 -4
+1 -4
0 -5
0 -5
0 -5
-1 -6
+2 -3
0 -2

-2 +3
-2 +3
+2 -3
-2 +3
0 +5
-2 +3
-1 +4
-2 +3
-2 +3
-2 +3
+2 -3
0 +5
0 +2

Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК»
Номер лота:
GL3N019229-GL3N019231
Короткий опис активів (май- Права вимоги за кредитними договорами
на) в лоті:
№77.2/ІЖ-264.07.1 від 19.07.2007, №77.2/
СЗ-410.07.3 від 12.12.2007,
№ 77.2/СЗ-334.07.2 від 14.09.2007, №77.2/
СЗ-352.07.2 від 02.10.2007, №38.3/ІЗ026.08.1 від 14.03.2008, №15.3/ІЗ-064.07.1
від 02.03.2007, №77.2/СЗ-056.08.2 від
06.03.2008, укладеними з фізичними особами із забезпеченням
Електронна адреса для досту- www.prozorro.sale
пу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону:
Дата проведення відкритих 15.12.2020
торгів (аукціону)/електронного аукціону:
Час проведення відкритих
Точний час початку проведення відкриторгів (аукціону)/електронно- тих торгів (аукціону)/електронного аукціого аукціону
ну по кожному лоту вказується на веб-сайті
Детальна інформація
www.prozorro.sale
щодо лота
https://www.fg.gov.ua/passport/48822

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська 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 України, Патрушева Андрія Олександровича, 08 грудня 1967 р.н., у вчиненні злочинів, 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
Олександрович, Гурєєв Олександр Васильович, викликаються в судове засідання на 30 листопада 2020 року на 15:00 годину у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за
адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77-б, каб. № 23. Справа розглядається під головуванням судді Білик І.А.
Після опублікування оголошення про виклик в пресі обвинувачені вважаються повідомленими про дату, час і місце розгляду справи.
Наслідки неприбуття обвинуваченого до суду передбачені ст. 139,
323 КПК України.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Обвинувачений Оскома Дмитро Васильович, 25.12.1987 року народження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України, викликається в судове засідання на 12 год. 00 хв. 27 листопада 2020 року до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203), головуючий суддя Піндрак О.О., судді Антонюк О.В., Місінкевич А.Л., конт. тел. (0382) 76-28-40) для проведення
судового розгляду у кримінальному провадженні № 22015240000000012
про обвинувачення Оскоми Дмитра Васильовича за ч. 1 ст. 2583 КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст.
138,139 КПК України.

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 14
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер,
п’ятницю та суботу
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