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З ПЕРШИХ ВУСТ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 
розповідає про продовження 
реформ, переговори з 
кредиторами, можливі кадрові 
перестановки в уряді

У разі запровадження повного 
локдауну Кабмін не припинятиме 
роботи транспортної галузі, яку 
не вважає головним джерелом 
поширення епідемії

ГОДИНА ЗАПИТАНЬ ДО УРЯДУ

Міністр охорони здоров’я про те, що тривалість 
жорсткого карантину має бути три тижні 

Конгрес США погодив 
нові санкції проти 
«Північного потоку-2»

ТИСК. Члени Конгресу США узгодили проєкт американського 
оборонного бюджету, який містить нові обмеження проти газопро-
воду «Північний потік-2». У проєкті бюджету передбачено санкції 
проти компаній, які сприяють продажу, оренді, використанню трубо-
укладальних суден для будівництва газопроводів, надають страху-
вання й різні технічні послуги. Заходи тиску на «Північний потік-2» фі-
гурують у проєкті сенаторів і в ініціативі членів палати представників.

Документ передбачає «п’ять або більше санкцій» проти турець-
ких чиновників, які беруть участь у закупівлі Туреччиною російських 
ракетних комплексів С-400. Постачання ЗРК було розпочато влітку 
2019 року. Вашингтон застеріг турецьку сторону про наслідки, але 
вона не пішла на поступки. Законодавці домовилися про надання 
військової допомоги Україні обсягом 250 мільйонів доларів 2021 фі-
нансового року. Сенатори наполягають, щоб 75 мільйонів викорис-
тати на придбання летальної зброї.

ЦИТАТА ДНЯ

МАКСИМ СТЕПАНОВ:

ЦИФРА ДНЯ

79% громадян 
підтримують ідею масового тестування 

населення на COVID-19 і неодмінну 
ізоляцію хворих як засіб боротьби  

із захворюванням

«МОЗ не рекомендуватиме 
запровадження жорсткого 

карантину  
до кінця грудня. 

 Пропонуватимемо 
плановий жорсткий 

карантин  
з максимальними 

обмеженнями з 
перших чисел січня».

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн

на 6 місяці . . . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн

на рік . . . . . . . . . . . 384 грн . . . . . . . . . . 684 грн

Розпочалася 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

З днем Збройних 
сил України!

ДЯКУЄМО! 6 грудня вітаємо військовослужбовців  
із професійним святом
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ДОКУМЕНТИ

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

ТОВ «БАСФ Т.О.В.» 

повідомляє, що згідно зі ст. 249 Цивіль-

ного кодексу України з 01 грудня 2020 

року скасована довіреність від 02 лип-

ня 2020 року, видана Касьяну Андрію 

Олександровичу.

З 01 грудня 2020 року Касьян Ан-

дрій Олександрович не уповноважений 

представляти інтереси та діяти від імені 

ТОВ «БАСФ Т.О.В.» у відносинах з будь-

якими особами.

Приватний нотаріус Івано-Франків-
ського міського нотаріального округу 
Чумпрінчук Н.Д. розшукує громадянина 

Мазуру Сергія Валерійовича,

09.03.1986 року народження, з пи-
тання спадкування після померлої 
22.07.2020 року Капущак Ганни Андріїв-
ни 18.10.1939 року народження. Прошу 
звернутися до 22.01.2021 року включно, 
за адресою: Івано-Франківська область, 
місто Івано-Франківськ, вулиця Василі-
янок, будинок 5/5. Телефон для дові-
док: (098) 042 9746.

Приватний нотаріус Краснопільського 
районного нотаріального округу Сумської 
області Вангородський В.В. просить усіх 
спадкоємців 
Максакова Володимира Михайловича, 
який помер 05 серпня 2019 року, остан-
нім місцем проживання якого було смт 
Краснопілля, вулиця Бєлгородська, бу-
динок 69 А, Краснопільського райо-
ну Сумської області — Звірко Світлану 
Олексіївну в термін до 01 січня 2021 ро-
ку звернутися до нотаріуса за адресою: 
42400, смт Краснопілля Сумської облас-
ті, вулиця Сумська, будинок 17, кварти-
ра 7, або за телефонами: (05459) 7-10-10,  
099-045-19-59.

П’ята Харківська міська державна но-
таріальна контора (відокремлений під-
розділ) у зв’язку з оформленням спад-
щини повідомляє про розшук можли-
вих спадкоємців 

КОВАЛЕВСЬКОГО Анатолія Івановича,

20 серпня 1948 року народження, який 
помер 03 липня 2020 року. Просимо за-
цікавлених осіб у строк до 11 січня 2021 
року звернутися до нотаріальної конто-
ри за адресою: м. Харків, вул. Ярослава 
Мудрого, 26.

Розшукується спадкоємець 

ГУСЄВА Ігоря Володимировича,
який помер 14 листопада 2018 року. Звер-
татися протягом місяця з дня опублікуван-
ня оголошення за адресою: 41100, м. Шост-
ка, вул. Горького, 4, кабінет №7, телефон:  
054-496-22-40, нотаріус Нахабенко А.А.

ТОВ «Гвоздів-Агро» 

повідомляє про скасування довіренос-

ті №2 від 03.01.2020 року, виданої ад-

вокату Зубчевському Валентину Дми-

тровичу.

Подільський районний суд м. Києва ви-
кликає обвинуваченого Яценка Дмитра Сергі-
йовича, 27.09.1983 року народження (остан-
нє відоме місце проживання: АР Крим, м. Се-
вастополь, вул. Пролетарська, 34, кв. 109) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, 
ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 17.12.2020 року о 
08 год. 45 хв. 

Явка до суду є обов’язковою. При собі не-
обхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

Слухання кримінального провадження 
відбудеться в приміщенні Подільського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 04071,  
м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, під голо-
вуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Дніпровський районний суд міста Киє-
ва викликає Полєтаєва Олександра Мико-
лайовича як обвинуваченого на 15 год. 30 
хв. 14 грудня 2020 року у кримінальному 
провадженні за № 420151103500001201 
від 08 вересня 2015 року за обвинувачен-
ням Полєтаєва Олександра Миколайови-
ча у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 
408 КК України, за адресою: м. Київ, вул. 
Сергієнка, 3, каб. 45.

У разі неявки обвинуваченого до су-
ду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя Мельниченко Л.А.

Святошинський районний суд міс-
та Києва викликає як обвинувачену Са-
мойлову Олену Василівну для розгляду 
кримінального провадження, внесеного 
до ЄРДР за №42016000000003292 від-
носно Самойлової Олени Василівни, об-
винуваченої у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, та пові-
домляє, що судове засідання відбудеть-
ся 17.12.2020 року о 09.30 годині в при-
міщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: м. Київ, вул.  
Я. Коласа, 27-А. 

У разі неявки обвинуваченої до су-
ду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження. 

Суддя Оздоба М.О.

Святошинський районний суд міста Ки-
єва викликає як обвинуваченого Рябкова 
Олександра Павловича для розгляду кримі-
нального провадження, внесеного до ЄРДР 
за №42016010000000284 відносно Рябко-
ва Олександра Павловича, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, та повідомляє, що судове засі-
дання відбудеться 17.12.2020 р. о 10.00 год. 
в приміщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. 
Коласа, 27А. 

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Оздоба М.О.

Оболонський районний суд м. Києва ви-
кликає обвинуваченого Авдєєва Максима 
Петровича, що обвинувачується у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 17.12.2020 року о 10:00 годині в при-
міщенні Оболонського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 
2-Є, 9 кабінет.

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

Суддя Жежера О.В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Романову 
Любов Владиславівну, що обвинувачується у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 17 
грудня 2020 року о 12:00 годині в приміщенні Оболонського 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 наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку-
рора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 
КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представни-
ків — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта 
— статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О.В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бурштейна 
Сергія Абрамовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч.1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться об 11 
год. 00 хв. 17 грудня 2020 року в приміщенні Оболонського 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 наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку-
рора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 
КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представни-
ків — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта 
— статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О.В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Дубінце-
ва Сергія Валерійовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 
cт.408 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 16 грудня 
2020 року о 12:30 годині в приміщенні Оболонського районного суду м. Киє-
ва 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 наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку-
рора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 
КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представни-
ків — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта 
— статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Дарницький районний суд м. Києва викликає Белоусова Едуарда Фелік-
совича, 27.07.1958 р.н. (який зареєстрований та проживає за адресою: вул. 
Блюхера, буд. 21, кв. 65, м. Сімферополь, АР Крим, Україна), обвинувачено-
го у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у судове засідання, призначене 17 грудня 2020 року о 10 год. З0 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що по-
свідчує особу.

Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в приміщен-
ні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севасто-
польська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П.Л. Коляденко

Печерський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Іванова 
Олександра Юрійовича, 06.01.1969 р.н. (останні відомі місця проживання:  
м. Севастополь, вул. Маринеско, буд. 7, кв. 48; м. Севастополь, вул. Мари-
неско, буд. 19А, кв. 33) у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 
ст. 111 КК України, в підготовче судове засідання, яке відбудеться 14 грудня 
2020 року о 10 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Печер-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, 
каб. 328, під головуванням судді Білоцерківця О.А.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження відносно Єгорова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 року, 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Єгоров Сер-
гій Вікторович, 16.05.1957 року народження, обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке від-
будеться 15 грудня 2020 року о 12:30 год. в приміщенні Солом’янського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, буд. 25, 
каб. 26,  під головуванням судді Педенко А.М.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про увільнення від тимчасового виконання 
обов’язків голови Хмельницької обласної 

державної адміністрації
Увільнити ПРИМУША Романа Борисовича від тимчасового виконання обов’язків 

голови Хмельницької обласної державної адміністрації.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
3 грудня 2020 року
№ 534/2020

 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення С. Гамалія  

головою Хмельницької обласної державної 
адміністрації

Призначити ГАМАЛІЯ Сергія Вячеславовича головою Хмельницької обласної дер-
жавної адміністрації.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м.Київ
3 грудня 2020 року
№535/2020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 грудня 2020 р. № 1186 
Київ

Про внесення змін до Порядку формування 
державного замовлення на підготовку 

фахівців, наукових, науково-педагогічних  
та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Порядку формування державного замовлення на підготовку фахів-
ців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації 
та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
15 квітня 2013 р. № 306 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 33, ст. 1167; 2019 р.,  
№ 90, ст. 3000), такі зміни:

1) у пункті 18 слово «Держстату» замінити словом «Мінекономіки»;
2) пункт 20 виключити.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 грудня 2020 р. № 1192 
Київ

Про внесення змін до Правил дорожнього руху 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 41, ст. 
1852), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2020 р. № 1192

ЗМІНИ, 
що вносяться до Правил дорожнього руху  

Доповнити Правила пунктами 4.17—4.21 такого змісту:
«4.17. Особи, які рухаються в кріслах колісних, мають право:
а) рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках із швидкістю пішохода;
б) рухатися по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю.
4.18. Особи, які рухаються в кріслах колісних із швидкістю пішохода по тротуарах, пішо-

хідних або велосипедних доріжках, мають право на переважне перетинання проїзної части-
ни дороги по позначених пішохідних переходах. Під час руху вони повинні виконувати вимо-
ги цих Правил, що стосуються обов’язків пішоходів і не суперечать вимогам цього розділу.

4.19. Особи, які рухаються в кріслах колісних по краю проїзної частини дороги, ву-
лиці чи узбіччю, повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів по пра-
вій крайній смузі, поворот ліворуч та розворот дозволяються на дорогах з однією 
смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Під час ру-
ху вони повинні виконувати вимоги цих Правил, що стосуються обов’язків велосипе-
дистів і не суперечать вимогам цього розділу.

4.20. Особи, які рухаються в кріслах колісних, зобов’язані:
а) використовувати технічно справні та належним чином обладнані крісла колісні; 
б) не перевозити вантажі, що заважають керуванню;
в) не буксирувати причепи;
г) не перевозити пасажирів. 
4.21. Крісла колісні повинні бути обладнані світловідбивними пристроями, а під 

час руху в темний час доби по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю — зо-
внішніми світловими приладами.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 грудня 2020 р. № 1507-р 
Київ

Про звільнення Овчаренко І. І.  
з посади першого заступника Голови 

Національного агентства України з питань 
державної служби

Звільнити Овчаренко Ірину Іванівну, призначену за контрактом, з посади першо-
го заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби 
за угодою сторін (пункт 3 частини першої статті 83 Закону України «Про держав-
ну службу»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 2 грудня 2020 р. № 1508-р 

Київ

Про призначення Прохорова С. В.  
першим заступником Голови Державної 

інспекції містобудування України
Призначити Прохорова Сергія Валерійовича першим заступником Голови Держав-

ної інспекції містобудування України з 3 грудня 2020 р. шляхом укладення контр-
акту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 2 грудня 2020 р. № 1509-р 

Київ

Про тимчасове покладення виконання 
обов’язків Голови Державної інспекції 

містобудування України на Прохорова С. В. 
У зв’язку з відстороненням Голови Державної інспекції містобудування України Василь-

ченка Юрія Миколайовича від виконання повноважень за посадою покласти тимчасово з 3 
грудня 2020 р.  виконання обов’язків Голови Державної інспекції містобудування України на 
першого заступника Голови зазначеної Інспекції Прохорова Сергія Валерійовича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -4 -9 +2 -3 Черкаська -4 -9 +2 -3
Житомирська -2 -7 -2 +3 Кіровоградська -4 -9 -2 +3
Чернігівська -4 -9 0 -5 Полтавська -4 -9 +2 -3
Сумська -7 -12 0 -5 Дніпропетровська -4 -9 -2 +3
Закарпатська 0 +5 +7 +12 Одеська +1 -4 +1 +6
Рівненська +2 -3 -1 +4 Миколаївська -2 -7 -1 +4
Львівська -1 +4 0 +5 Херсонська -2 -7 -1 +4
Івано-Франківська -2 +3 0 +5 Запорізька -3 -8 -1 +4
Волинська -2 +3 0 +5 Харківська -7 -12 0 -5
Хмельницька +1 -4 -1 +4 Донецька -7 -12 0 -5
Чернівецька -2 +3 0 +5 Луганська -7 -12 -1 -6
Тернопільська -2 +3 -1 +4 Крим 0 -5 0 +5
Вінницька -1 -6 -2 +3 Київ -5 -7 -1 +1

Укргiдрометцентр

У зв’язку з прийняттям рішення про припинення  
діяльності 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІТТ-ІНВЕСТ» 
пропонує розглянути пропозиції щодо купівлі активів 

компанії, а саме цінних паперів та дебіторської заборго-
ваності.

Ціна продажу цінних паперів складає 41 000,00 гривень;
Ціна продажу дебіторської заборгованості складає  

(за оціночною вартістю) З 795 442,54 гривень.
За інформацією звертатися

 за тел. (044) 277-26-27

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області перебу-
ває обвинувальний акт по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань за № 22019090000000020 від 28.11.2019 року за обви-
нуваченням Меладзе Валерія Ілліча, Меладзе Людмили Вікторівни, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Меладзе Валерія Ілліча, 22.12.1959 р.н., зареєстро-
ваного за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 13-а, кімната 58, та Меладзе Люд-
милу Вікторівну, 16.10.1961 року народження, зареєстровану за адресою: вул. Па-
ризької Комуни, 6/45, м. Макіївка, Донецька область, для участі в розгляді підготов-
чого судового засідання, яке відбудеться 14 грудня 2020 року о 09 годині 00 хвилин, 
у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т. Ломоносова, 157, корпус 1, зал судового засі-
дання №2.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досу-
дового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя О.О.Леміщенко

Бабушкінським районним судом  
м. Дніпропетровська, у складі головую-
чого судді Татарчук Л.O., суддів Марущак 
C.Л. та Карягіної Н.О. здійснюється спеці-
альне судове провадження № 200/4308/17 
щодо обвинувального акта складеного за 
результатами спеціального досудового 
розслідування обставин кримінального 
провадження № 22014040000000088 від-
носно Степаненка Романа Ігоровича за ч. 
1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що судове засідан-
ня по вказаному кримінальному про-
вадженню призначено до розгляду на 
24 грудня 2020 року на 16.00 годину за 
адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Явор-
ницького, 57, в яке викликається Степа-
ненко Роман Ігорович, 31.08.1984 року 
народження, зареєстрований: АР Крим, 
м. Феодосія, вул. Кримська, буд. 25, кв. 
36, останні відомі адреси мешкання: До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Капіта-
на Остапенка, буд. 36, кв. 84; м. Дніпро, 
вул. Героїв Сталінграду, буд. 93, кв. 1.

У разі наявності поважних причин, че-
рез які обвинувачений не може з’явитися 
у судове засідання, він зобов’язаний за-
здалегідь повідомити суд про неможли-
вість з’явлення та про поважні причини 
неявки.

Після опублікування об’яви у пресі, об-
винувачений вважається повідомленим 
про  дату, час та місце розгляду справи. 
У разі неявки обвинуваченого справу бу-
де розглянуто за його відсутності.

Павлоградський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області по криміналь-
ному провадженню 1-кп/185/132/20, 
справа № 185/2592/17 за обвинувачен-
ням Матющенко Катерини Сергіївни у 
вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Підготовче судове засідання по вка-
заному кримінальному провадженню 
призначено за адресою: вул. Дніпров-
ська, 135, м. Павлоград, Дніпропетров-
ська область.

Обвинувачена Матющенко Катери-
на Сергіївна викликається для участі в 
підготовчому судовому засіданні, при-
значеному на 18 грудня 2020 року о 
10.00 годині, у приміщенні Павлоград-
ського міськрайонного суду Дніпропе-
тровської області, який знаходиться за 
адресою: Дніпропетровська область, 
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в 
пресі, обвинувачений вважається пові-
домленим про дату, час та місце роз-
гляду справи. У разі неявки обвинува-
ченого справу буде розглянуто за йо-
го відсутності.

Суддя Н.Г. Самоткан

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
ПІДОЗРЮВАНОГО 

при здійсненні спеціального досудового 
розслідування

Мороз Рита Іванівна, 03.06.1967 ро-
ку народження, уродженка м. Слов’янськ 
Донецької області, яка проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Слов’янськ, 
вул. Светлова, б. 16, на підставі ст.ст. 
133, 135 та 297-5 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитись 04.01.2021, 05.01.2021 
та 06.01.2021 на 10 годину до кабінету  
№ 121 3-го відділення (з дислокацією в  
м. Краматорськ) слідчого відділу 2-го 
управління (з дислокацією у м. Маріуполь 
Донецької області) ГУ СБ України в Доне-
цькій та Луганській областях за адресою: 
Донецька область, м. Краматорськ, вул.  
Я. Мудрого, буд. 56, до старшого слідчого в 
ОВС Журка Л.Ю., для  проведення слідчих 
дій за Вашою участю у кримінальному про-
вадженні № 22018050000000251, в якому 
Ви є підозрюваною у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 110 КК України. 

У разі неприбуття на виклик або ухи-
лення від явки на виклик настають на-
слідки, передбачені ст. 139 КПК Украї-
ни із можливістю застосування приводу 
та здійснення подальшого спеціально-
го судового провадження. При наявнос-
ті поважних причин, що перешкоджають 
явці за викликом у визначений строк, 
Вам необхідно заздалегідь повідомити 
слідчого про причини свого неприбуття  
за тел. (06264) 3-03-33.

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ» 
Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті
GL23N019259 Земельна ділянка для ведення особистого селян-

ського господарства площею 1.9923 га, кадастро-
вий номер 3222789200:03:016:0059, Ясногород-
ська сільрада, Макарівський р-н, Київська обл.  
(реєстраційний №201118232227)

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону 

24.12.2020

Електронна адреса для доступу до від-
критих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону

www.prozorro.sale

Час проведення відкритих торгів (аукціо-
ну)/ електронного аукціону 

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту 
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale  

Детальна інформація щодо лота  https://chbrr.fg.gov.ua

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська 
викликає як обвинуваченого Барабанюка Андрія 
Михайловича, 14.11.1973 року народження, зареє-
строваного за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Покров (Орджонікідзе), вул. Центральна (Каліні-
на), 33, кв. З0, у підготовче судове засідання по кри-
мінальному провадженню №42013040000000229 
від 21.10.2013 (справа №200/9053/17, проваджен-
ня №1-кп/0203/619/2020) за обвинувальним актом, 
складеним за результатами спеціального досудо-
вого розслідування, яке відбудеться о 15 годині 00 
хвилин 13 січня 2021 року за адресою: м. Дніпро, 
пр. ім. Пушкіна, 29, каб. 11, зал №12.

Відповідно до вимог ч. З ст. 323 КПК України з 
моменту опублікування повістки про виклик у за-
собах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається 
належним чином ознайомленим з її змістом. У ра-
зі неявки обвинуваченого судовий розгляд справи 
може здійснюватися за його відсутності.

Суддя О.О. Смольняков

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає обвинуваченого Галунку Олександра 
Олексійовича, 23.05.1996 р.н. (зареєстроване міс-
це проживання: Донецька область, Слов’янський 
район, м. Миколаївка, вул. Островського, 16, кв. 6) 
у підготовче судове засідання для здійснення спе-
ціального судового провадження у кримінально-
му провадженні № 22019050000000217, внесеному 
до Єдиного державного реєстру досудових розслі-
дувань від 02.10.2019 року (справа № 328/769/20) 
за обвинуваченням Галунки О.О. у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України, яке відбудеться 13 січня 2021 ро-
ку о 10-00 годині в залі судового засідання за адре-
сою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володи-
мирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Галун-
ки О.О. кримінальне провадження буде здійснюва-
тися за його відсутності. Колегія суддів: голову-
ючий суддя Петренко Л.В., судді: Новікова Н.В., 
Андрющенко О.Ю. 

Токмацький районний суд Запорізької об-
ласті викликає обвинувачену Катюху Олексан-
дру Володимирівну, 26.09.1977 р.н. (зареєстро-
ване місце проживання: Донецька обл., м. По-
кровськ, вул. Шмідта, 12, кв. 42) у судове за-
сідання для здійснення спеціального судово-
го провадження у кримінальному провадженні 
№ 2201605010000000113 від 01.06.2016 (спра-
ва № 328/2893/17) за обвинуваченням Катюхи 
О.В. у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке 
відбудеться 24.12.2020 року о 09-30 годині в 
залі судового засідання за адресою: Запорізь-
ка область,м. Токмак, вул. Володимирська, 28. 
У разі неявки обвинуваченої Катюхи О.В. кри-
мінальне провадження буде здійснюватися за 
її відсутності. Колегія суддів: головуючий суд-
дя  Коваленко П.Л., судді Новікова Н.В., Курдю-
ков В.М.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвину-
ваченого Коршунова Віктора Ігоровича, 30.04.1989 р.н. (місце про-
живання: Донецька область, Старобешівський район, м. Кальмі-
уське, вул. Циса, 18) у судове засідання для здійснення спеціаль-
ного судового провадження у кримінальному провадженні, вне-
сеному до ЄРДР за № 22017260000000004 від 16.02.2017 (справа  
№ 727/10219/18) за обвинуваченням Коршунова В.І. у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, яке відбудеться 24.12.2020 року о 09-00 годині в залі су-
дового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. 
Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Коршунова В.І 
кримінальне провадження буде здійснюватися за його відсутнос-
ті. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П.Л., судді Курдю-
ков В.М., Новікова Н.В.

24.05.2020 р. помер 
Носко Анатолій Вікторович, 

1940 р.н., після смерті якого відкрито спадкову справу № 508П/2020. Можливих 
спадкоємців просимо звернутися до П’ятої Харківської міської державної нотарі-
альної контори за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 26.

Повістка про виклик обвинувачених в судове засідання та процесуальні  
документи, що підлягають врученню їм

В провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі Федо-
рак Л.М. (головуюча), суддів Строгого І.Л., Маслова В.В. перебуває криміналь-
не провадження № 32013110110000482 стосовно обвинувачення Самоткала Еду-
арда Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, Костянецької Світлани Владиславівни у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК Укра-
їни, Костянецького Антона Геннадійовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, Дмитренка Юрія Вікто-
ровича 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 криміналь-
ного провадження: обвинувачений — Самоткал Едуард Вікторович, останнє відо-
ме місце проживання: вул. Драгомирова, 16 Б, кв. 11, м. Київ, обвинувачена — 
Костянецька Світлана Владиславівна, останнє відоме місце проживання: м. Ки-
їв, 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, остан-
нє відоме місце проживання: м. Харків, вул. Ньютона, буд. 115/2, кв. 65. 

Стосовно обвинувачених здійснюється спеціальне судове провадження.
Судове засідання  відбудеться о  08 год. 00 хв. 18 грудня 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 Са-

моткалу 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 захис-
никам Левковцю А.Ю., Алієву В.В., Третяченко О.В., копії процесуальних докумен-
тів, 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., надсила-
ються захиснику Алієву В.В.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального провадження здій-
снюватиметься 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 ін-

ші 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 ліку-

ванням 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.

У зв’язку з втратою свідоцтво на право власності  
CR 003101 та свідоцтво на право плавання під держав-
ним прапором України 003104 від 26.06.2007 року на 
судно «UA 0179KV», яке належить Демішкан Володими-
ру Федоровичу, вважати недійсними.

- втрачений судновий білет на човен, бортовий номер 
«КИВ 0443-К» від 30.06.2006 р. на ім’я Демішкан Володи-
мир Федорович, 

вважати недійсним.

Василівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Попова Олександра Олеговича, 05.02.1981 р.н., 
у судові засідання по кримінальному провадженню  
№ 1-кп/311/8/2020 відносно Попова Олександра Олего-
вича, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.14, ч. 4 
ст. 27, ч. 2 ст.258, ч. 1 ст. 258-3 КК України, які відбу-
дуться 18.01.2021 року о 13-30 год., 08.02.2021 року о    
13-30 год., 01.03.2021 року о 13-30 год. у приміщенні 
суду за адресою: вул. Державна, 2, м. Василівка Запо-
різької області. 

Суддя Пушкарьова С.П.

Державне підприємство «Чернігівська лісова випробу-
вальна радіологічна лабораторія» України (код ЄДРПОУ 
34452719) повідомляє, що наказом Державного агентства 
лісових ресурсів України від 26.11.2020 № 372 прийнято 
рішення про припинення діяльності юридичної особи шля-
хом реорганізації.

Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги протя-
гом двох місяців з дня опублікування цього повідомлення.

Письмові вимоги приймають за адресою: 14001, м. Чер-
нігів, вул. Попова, буд.14.

Голова ліквідаційної комісії Іваненко Н.П.
Тел. 063 185 0717.
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