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Глухий кут на лінії розмежування
ДОНЕЦЬКА САМОІЗОЛЯЦІЯ. Окупаційна влада на Донбасі надовго заблокувала роботу своїх 
контрольних пунктів в’їзду та виїзду

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

Із самого початку загарбан
ня 2014 року частини україн

ських територій на Донбасі там
тешні люди живуть у страху. Ро
сійська пропаганда, нагадуючи ві

чний двигун, досі наганяє жах про 
«загрозу України» та «фашистів», 
«бандеровців», які буцімто з дня на 
день підуть у наступ і зрівняють 
Донецьк із землею. І що довше во
ни боялися, то їм ставало страшні
ше. Бо лякають і  досі. Мовляв, усіх 
російськомовних місцевих жите

лів, які вціліють, «карателі» нео
дмінно кинуть до концтаборів або 
створять для них, нещасних, ре
зервацію чи гетто. Поставлять ви
сокі міцні огорожі з колючим дро
том та ізолюють, відірвавши від 
усього світу.  На сьомому році оку
пації цей страх української агре

сії чи гетто настільки міцно взяв 
в облогу серця і душі жителів  
ОРДЛО, що вони вже навіть не 
уявляють себе без нього. А тому 
мимоволі посприяли зробити саме 
те, чого найбільше бояться. 

Не секрет, вони й раніше у на
зві «ДНР» літеру «Р» із злістю та 

сарказмом тлумачили не як «рес
публіка», а як «резервація». А піс
ля закриття окупаційною владою 
пунктів пропуску на лінії розме
жування і втрати можливості без
перешкодно виїхати звідси 
зрозуміли, що перебувають 
ніби в гетто. 
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Указ Президента 
України «Про створення 
національного природного 
парку «Королівські 
Бескиди»

Російські опозиціонери просять 
ЄС частіше нагадувати Кремлю 
про європейські цінності,  
та самі уникають коментарів про 
окуповані Крим і Донбас

ГЕОПОЛІТИКА

Міністр Кабінету Міністрів про позицію уряду щодо 
запровадження жорсткіших карантинних обмежень 

Київ і Анкара 
активізують торгівлю 

ДІАЛОГ. Торговельно-економічну й енергетичну співпрацю, 
партнерство в галузях транспорту й оборонно-промислового комп-
лексу обговорено під час зустрічі президента Туреччини Реджепа 
Тайїпа Ердогана із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, який 
перебував в Анкарі з робочим візитом.

Прем’єр відзначив важливість досягнутих домовленостей між 
президентами обох країн про активізацію двостороннього діалогу 
на стратегічних напрямах співпраці. 

«Маємо великий потенціал і можливості для розширення дво-
стороннього товарообігу. Ідеться не лише про сировину, а й про-
дукти переробки. Одне з найважливіших питань порядку денного 
двосторонніх відносин –– завершення переговорів про укладення 
угоди про вільну торгівлю», — зазначив Денис Шмигаль. 

Під час зустрічі з віцепрезидентом Туреччини Фуатом Октаєм 
обговорено спільні інвестпроєкти, будівництво житла для крим-
ських татар, які залишили Крим через російську окупацію. А ще 
українські спеціалісти вивчать досвід будівництва міської лікарні в 
Анкарі, щоб споруджувати лікарні в Україні за новими принципами.

ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЕГ НЕМЧІНОВ:

ЦИФРА ДНЯ

30% коштів 
Фонду регіонального спрямують 2021 
року на проєкти розвитку, 50% — на 

об’єкти соціальної інфраструктури, 20% 
— на підтримку туристичних «магнітів»

«Ми чекаємо офіційних 
висновків МОЗ за 

підсумками трьох 
тижнів карантину 
вихідного дня і вже 

на підставі цього 
ухвалюватимемо 

подальші рішення».

П’ять років газової 
незалежності

НЕПРОСТИЙ ШЛЯХ. Із 26 листопада 2015-го Україна не купує 
російського газу. Блакитне паливо надходить до нас  
за контрактами з країн ЄС
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ
Міністерство молоді та спорту України скасовує конкурс  

про надання спортивним федераціям статусу національної з видів спорту: 

Неолімпійські види спорту: 
1. го;
2. кіберспорт (електронний спорт);
3. спортивна аеробіка;
4. петанк;
5. таеквон-до.

Позбавлення спортивної федерації статусу національної з олім-
пійського та неолімпійського видів спорту: 

1. водне поло (розгляд звернення громадської організації).
2. практична стрільба (розгляд звернення громадської органі-

зації).
Надання додаткової інформації — Орішевський Артем Ігорович
(тел. для довідок:  +380442890998)

З 15.12.2020 ПрАТ «Датагруп» 

змінює тарифи для юридичних осіб та фізичних-осіб  

підприємців на послуги з виділення блоків ІР-адрес. 

Отримати додаткову інформацію можна на сайті datagroup.ua, 

а також за номером телефону Контакт-центру 

0 800 211 000.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Філь 
Миколу Івановича,  20.09.1990 р.н., уродженця м. Збараж Терно-
пільської області, який проживає за адресою: Донецька область, 
Амвросіївський район, с. Білоярівка, вул. 40 років Перемоги, 15 
в підготовче судове засідання по кримінальному провадженню  
№ 1-кп/323/92/20 (323/96/20) за обвинуваченням Філя М.І. у вчинен-
ні злочину,  передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеть-
ся 09.12.2020 року о 09-00 годині в приміщенні суду за адресою: За-
порізька область, м. Оріхів, вул. Травнева,23, каб. № 16, головую-
ча  суддя Гуцал О.П.

Приватний нотаріус Білоцерківського міського нотаріального 
округу Величко Оксана Леонідівна (09113, Київська область, місто 
Біла Церква, вулиця Вячеслава Чорновола , 4/35 , тел./факс (04563) 
6-30-45 ) повідомляє про відкриття спадщини на майно після помер-
лого 29.06.2020 року 

РУДЕНКА Олександра Олександровича, 
20.03.1940 р.н. Спадкоємці померлого викликаються до приватного 
нотаріуса для з’ясування повного кола спадкоємців.

У провадженні Новогродівського міського суду Донецької області 
(85483, Донецька область, м. Новогродівка, вул. Риночна, буд. 110) 
знаходиться кримінальне провадження № 22018050000000233 (но-
мер справи 239/278/20, № провадження 1-кп/239/53/2020) за об-
винуваченням Подколзіна Володимира Єгоровича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ст. 110 ч. 2 КК Украї-
ни. Суддя Новогродівського міського суду Донецької області Люб-
чик О.В. викликає обвинуваченого Подколзіна Володимира Єгоро-
вича, який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Ново-
гродівка, вул. Мічуріна, будинок №30, квартира № 55, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 10 грудня 2020 року о 10 годині 
00 хвилин у залі судового засідання № 1. Якщо обвинувачений, до 
якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вар-
тою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судо-
вий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до 
забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постано-
вити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладен-
ня на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 
11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове провадження.

Вовчанська державна нотаріальна контора Харківської області 
повідомляє, що після 

КРИВОРОТЬКО Ніни Іллівни, 
яка проживала по вул. Польова, буд. 24 у с. Юрченкове Вовчансько-
го району Харківської області, та померла 03 грудня 2019 року, від-
крилася спадщина. Просимо її чоловіка, Криворотька Миколу Івано-
вича, 1940 р.н., протягом 30-ти календарних днів від цієї публікації 
прибути до нотаріальної контори.

За спливу 30-ти календарних днів свідоцтво про право на спад-
щину буде видано спадкоємцям, які прийняли спадщину.

Розшукуються спадкоємці 

ШАЄВОЇ Антоніни Никонорівни, 

07 січня 1933 року народження, померлої 06 липня 2020 року. 

Звертатися в місячний термін з дня публікації до приватного но-

таріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської об-

ласті Лук’янової Олени Борисівни за адресою: місто Харків, вулиця 

Гвардійців-Широнінців, будинок № 29-А, телефон: (057)710-33-31.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Доне-
цької області (87500, пр. Металургів, 31, м.Маріуполь) знаходиться 
кримінальне провадження № 241/306/17 відносно Хаверь Олексан-
дра Миколайовича за ч. 4 ст. 187 КК України.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької об-
ласті від 13 листопада 2018 року кримінальне провадження Хаверь 
Олександра Миколайовича за ч. 4 ст. 187 КК України, призначене до 
судового розгляду.

Обвинувачений Хаверь Олександр Миколайович, 10 листопада 
1983 року народження, який є громадянином України, останнє ві-
доме місце проживання: бул. Шевченка, 226, м. Маріуполь, Доне-
цька область, викликається у судове засідання, для участі у розгляді 
справи, яке відбудеться 11 грудня 2020 року об 11:00 годині у при-
міщенні Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької об-
ласті, за адресою: пр. Металургів, 31, каб. 14, 18, м. Маріуполь, До-
нецька область.

З повною інформацією щодо розгляду кримінального прова-
дження обвинувачений може ознайомитись на сайті «Судової вла-
ди України».

Суддя О.М. Музика

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Шапка Олександр Григорович, 04.09.1971 р.н., уродженець та 
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Артемівськ, 
вул. Шкільна, 9.  — на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Украї-
ни, Вам необхідно з’явитись 07.12.2020, 08.12.2020 та 09.12.2020 
о 10 годині до УСБУ у Хмельницькій області: м. Хмельницький, вул. 
Героїв Майдану, 19 до слідчого в ОВС Топільчука А.А., р.т. (0382) 
69-85-57, 65-72-73, для участі у слідчих, процесуальних діях та 
для виконання вимог ст. 290 КПК України — ознайомлення з ма-
теріалами кримінального провадження № 22019240000000030 від 
16.09.2019, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У провадженні Апеляційної палати Вищого антикорупційного 
суду під головуванням судді Никифорова А.С. перебуває апеляцій-
на скарга прокурора САП Скибенка О.І. на ухвалу сдідчого суд-
ді Вищого антикорупційного суду від 26.10.2020 про відмову в 
задоволенні клопотання детектива НАБУ про обрання Янукови-
чу В.Ф. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в кри-
мінальному провадженні № 42015000000002833 від 25.12.2015.

У зв’язку з чим в судове засідання викликається підозрюва-
ний Янукович Віктор Федорович, 09 липня 1950 року народжен-
ня, уродженець міста Єнакієве Донецької області, зареєстрова-
ний за адресою: місто Київ, вул. Оболонська набережна, 15, корп. 
5, кв. 13, у кримінальному провадженні № 42015000000002833 
від 25 грудня 2015 року у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, с. 5 ст. 368 КК України.

Судове засідання відбудеться 11 грудня 2020 року о 14 годи-
ні 00 хвилин в приміщенні Апеляційної палати Вищого антико-
рупційного суду за адресою: місто Київ, провулок Хрестовий, 4.

З моменту опублікування тексту повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюджен-
ня, підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з 
її змістом.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обви-
нуваченого Марфіча Михайла Михайловича, 23.12.1959 р.н. (міс-
це проживання: м. Харків, вул. Кибальчича, буд. 141) у судове за-
сідання у кримінальному провадженні № 1-кп/328/94/20 (справа  
№ 461/3087/17), внесеному 28.04.2016 року до Єдиного державно-
го реєстру досудових розслідувань за № 22016140000000036, за об-
винуваченням Марфіча М.М. у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеть-
ся 10.12.2020 року о 13-00 годині в залі судового засідання за адре-
сою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. Коле-
гія суддів: головуючий суддя Новікова Н.В., судді: Гавілей М.М., Кур-
дюков В.М.

Повістка про виклик обвинуваченої в судове засідання
Обвинувачена Лященко Людмила Миколаївна, 06.11.1965 року народження, у 

вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, відповідно до вимог ст. 323 КПК України, викликається в судове засідання, яке 
відбудеться 03 грудня 2020 року о 13 год. у приміщенні Ленінського районного су-
ду м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. А. Кукоби, 37, для участі в судовому за-
сіданні як обвинувачена.

Обвинувачена Лященко Л.М. зареєстрована за адресою: Донецька область,  
м. Лиман, вул. Леваневського, 42.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК 
України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена вважається повідомле-

ною про дату, час та місце розгляду справи.
Суддя Н.І. Крючко

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області 

знаходиться кримінальне провадження № 417/4335/17 за обвинува-
ченням Мільчакова Олексія Юрійовича у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч.  ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України (в редакції За-
кону України від 08.04.2014 року), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський район-
ний суд Луганської області викликає Мільчакова Олексія Юрійовича 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться 09 грудня 2020 року 
о 10 годині 00 хвилин у залі судових засідань Марківського район-
ного суду Луганської області за адресою (пл. Соборна, буд. 31, смт 
Марківка Марківського району Луганської області, 92400).

Головуючий по справі суддя Рукас О.В.

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Чугуївського міського суду Харківської області знахо-

диться спеціальне кримінальне провадження № 636/2173/17 стосовно Бо-
гомолової Валентини Михайлівни, 16.11.1959 року народження, обвинува-
ченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Обвинува-
чена Богомолова В. М. зареєстрована за адресою: Харківська область, Чу-
гуївський р-н, с. Стара Гнилиця, вул. Шевченка (Леніна), 28, кв. 1.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Чугуївський міський суд 
Харківської області викликає Богомолову Валентину Михайлівну у судове 
засідання, яке відбудеться 10 грудня 2020 року о 15 год. 15 хв. в залі Чу-
гуївського міського суду Харківської області, що розташований за адре-
сою: Харківська обл., м. Чугуїв, пл. Соборна, 2

Справа розглядатиметься суддею Гуменним З.І.

У зв’язку із закінченням IV кліматичного періоду 
(1991-2020 рр.), кліматологи Центральної геофізичної 
обсерваторії імені Бориса Срезневського визначили 
нові кліматичні норми для міста Києва у листопаді по 
температурі повітря і опадах.

Їх нові значення такі: по температурі повітря +2,6°С 
(було +2,1°С), по опадах 46 мм (було 51 мм). 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ  
ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Обвинувачений Степанько Сергій Леонідович, 10.04.1971 року народження, останнє відоме 
місце проживання: Херсонська область, Чаплинський район, с. Червона Поляна, відповідно до 
абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідомляється про те, що 02.08.2018 року Херсонським міським 
судом Херсонської області по кримінальному провадженню №22015230000000032 за обвинува-
ченням Степанька Сергія Леонідовича за ст. 258-3 ч. 1 КК України постановлена ухвала про здій-
снення розгляду справи за відсутністю обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціального су-
дового провадження.

Також Степанько С.Л. повідомляється про те, що йому необхідно з’явитися 14.12.2020 року о 
08:30 год. у каб. 703 до Херсонського міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, 
вул. Маяковського, 6/29 для участі у розгляді кримінального провадження № 766/9438/17 за ч. 1 
ст. 258-3 КК України як обвинуваченому.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського міського суду Херсон-
ської області ksm.ks.court.gov.ua

Суддя Зубов О.С.

Краматорський міський суд Донецької облас-
ті розглядає кримінальну справу № 234/9109/15-к 
(провадження № 1-кп/234/23/18) за обвинувачен-
ням Келемана Сергія Ярославовича за ст. 258-3  
ч. 1 КК України. 

Викликається обвинувачений Келеман Сер-
гій Ярославович, який проживає за адресою: 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ха-
баровська, 40-7 на 18 грудня 2020 року о 10-
00 годині для участі у судовому засіданні, яке 
відбудеться в приміщенні Краматорського 
міського суду Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Мая-
ковського, 21, каб. №22/3.

Суддя Михальченко А.О.
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