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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 29 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +11 +16 +24 +29 Черкаська +11 +16 +24 +29
Житомирська +11 +16 +24 +29 Кіровоградська +12 +17 +24 +29
Чернігівська +10 +15 +22 +27 Полтавська +11 +16 +23 +28
Сумська +10 +15 +21 +26 Дніпропетровська +12 +17 +24 +29
Закарпатська +11 +16 +26 +31 Одеська +14 +19 +27 +32
Рівненська +11 +16 +24 +29 Миколаївська +14 +19 +27 +32
Львівська +11 +16 +25 +30 Херсонська +14 +19 +26 +31
Івано-Франківська +11 +16 +25 +30 Запорізька +12 +17 +25 +30
Волинська +11 +16 +24 +29 Харківська +11 +16 +23 +28
Хмельницька +11 +16 +25 +30 Донецька +12 +17 +24 +29
Чернівецька +11 +16 +26 +31 Луганська +11 +16 +23 +28
Тернопільська +11 +16 +25 +30 Крим +14 +19 +26 +31
Вінницька +11 +16 +26 +31 Київ +13 +15 +26 +28

Укргiдрометцентр

З 05.09.2020 ПрАТ «Датагруп» впроваджує нові тарифи (тариф-

ні плани) на послуги з доступу до мережі Інтернет для фізичних осіб 

(за наявності технічної можливості надання послуги).

Детальну інформацію про нові тарифи та умови їх застосування розміще-

но на сайті www.datagroup.ua.

Отримати додаткову інформацію можна також і за номером телефону Кон-

такт-центру 0 800 21 00 00. 

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропе-
тровська перебуває кримінальна справа № 426/1211/17 (провадження  
№ 1-кп/204/73/20) за обвинуваченням Плотницького Ігоря Венедиктовича,  
24 червня 1964 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК 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, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Обвинувачені Плотницький Ігор Венедиктович, Патрушев Андрій Олексан-
дрович, Гурєєв Олександр Васильович викликаються в судове засідання на 09 
вересня 2020 року на 09:00 годину у приміщення Красногвардійського район-
ного 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 вважа-
ються повідомленими про дату, час і місце розгляду справи. Наслідки непри-
буття обвинуваченого до суду передбачені ст. 139, 323 КПК України.

Національне антикорупційне бюро України, керуючись вимогами  
ст.ст. 133, 135, 224, 297-5 КПК України, викликає підозрюваного Соколова 
Дмитра Дмитровича, 18.07.1976 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Паркова, 79, кв. 56, на 01.09.2020 на 10:00 
год. до старшого детектива Національного бюро Халявки В.В. за адресою:  
м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, каб. 333, для допиту  як підозрюваного та 
проведення інших слідчих (процесуальних) дій у кримінальному провадженні  
№ 52017000000000520 від 28.07.2017.

Повістка про виклик в порядку спеціального  
судового провадження

У відповідності до вимог ст.ст.297-1, 323 КПК 
України Закарпатський апеляційний суд викли-
кає у судове засідання, яке проводиться у вигля-
ді спеціального судового провадженн: обвинуваче-
ного Гецка Петра Івановича, 01.01.1965 року наро-
дження, останнє відоме місце проживання: с. Куш-
ниця, вул. Гірська, 55, Іршавський район Закар-
патської області, за ч. 1 ст. 109 (в редакції Закону 
№767-VII від 23.02.2014), ч.2 ст.110 (в редакції За-
кону №2341-III від 05.04.2001), ч.2 ст. 110 (в редакції 
Закону №1183-VII від 08.04.2014), ч. 1 ст. 111 (в ре-
дакції Закону №2341-III від 05.04.2001) КК України.

Судове засідання відкладено на 22 жовтня 2020 
року о 09.00 год. в приміщенні Закарпатського апе-
ляційного суду за адресою: Закарпатська область, 
м. Ужгород, вул. Довженка, 7.

Суддя І.С. Феєр

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як обвинуваченого Костинського Олексан-
дра Валентиновича (останнє відоме місце реєстра-
ції: Луганська область, м. Стаханов, вул. Медицин-
ська 40) у судове засідання з розгляду криміналь-
ної справи №428/2733/20 за обвинуваченням Кос-
тинського Олександра Валентиновича за ч.3 ст. 110-
2 КК України, яке відбудеться 08.09.2020 року об 11 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Друж-
би Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинува-
ченого передбачені ст. 139 КПК України, а також ст. 
323 КПК України. У разі відсутності можливості при-
бути до суду у встановлений день та час, обвинува-
чений зобов’язаний повідомити про неможливість 
з’явлення до суду шляхом подання заяви на адре-
су суду, в тому числі на офіційну електронну адре-
су суду: inbox@sdm.lg.court.gov.ua або на факс суду 
(06452) 70-25-80.

Суддя Н.В. Бойко

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при 
здійсненні судового провадження викликає як обви-
нуваченого Сикала Вадима Петровича, 23.04.1976 
року народження, зареєстрованого за адресою:  
Луганська область, м. Рубіжне, вул. Радіщева,  
буд. 29а, кв. 2, за матеріалами кримінального про-
вадження № 428/7944/18, 1-кп/425/197/20, на під-
ставі обвинувального акта відносно Сикала В.П. за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Сикалу В.П. необхідно прибути 
до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 
8 вересня 2020 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні 
Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська 
область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвину-
вачений вважається повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справи. У разі неявки обвинувачено-
го справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Козюменська В.В.

Юрченко Дмитро Миколайович, потерпілий у кримінальному провадженні 

№42015000000000113 від 03.02.2015 за обвинуваченням Кушнір С.І. за ч. 2 ст. 375 КК Украї-

ни, викликається в судове засідання в Києво–Святошинський районний суд Київської облас-

ті за адресою: м. Київ, вул.Мельниченка, 1 (суддя Омельченко М.М.) на 15.09.2020 на 16.30 год; 

01.10.2020 на 16 год; 22.10.2020 на 16 год; 10.11.2020 на 16 год.

Царичанська державна нотаріальна контора Дніпропетровської області сповіщає про відкрит-
тя спадкових справ після померлих:

Голуб Юрія Володимировича, дата смерті 21.07.2012 рік;
Вовк Олексія Миколайовича, дата смерті 08.06.2019 рік.
Спадкоємців прохання звертатися до нотаріальної контори за адресою: 51000, Дніпропе-

тровська область, Царичанський район, смт Царичанка, вулиця 14-ї Гвардійської дивізії, 15, тел. 
0569031468.

Втрачене свідоцтво  

про реєстрацію машини  

серія ЕЕ №047235, власником  

якого є ТОВ - Фірма «Агро-Трак»,  

вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 серпня 2020 р. № 1011-р 
Київ

 Про внесення змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 94 

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 94 
«Про участь України у Всесвітній виставці «Експо — 2020» — із змінами, внесеними 
розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 27 листопада 2019 р. № 1159, зміни, 
що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 5 серпня 2020 р. № 1011-р

ЗМІНИ,  
що вносяться до розпорядження Кабінету  

Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 94 
1. У розпорядженні: 
1) у пункті 1 слова і цифри «з 20 жовтня 2020 р. по 10 квітня 2021 р.» замінити сло-

вами і цифрами «з 1 жовтня 2021 р. по 31 березня 2022 р.»; 
2) пункт 2 доповнити абзацами такого змісту: 
«Формою роботи Координаційного комітету є засідання. Засідання Координаційно-

го комітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина йо-
го членів. 

Установити, що засідання Координаційного комітету проводяться головою Коорди-
наційного комітету або його першим заступником, які підписують за результатами за-
сідань протоколи. 

Засідання Координаційного комітету можуть бути проведені у режимі відеоконфе-
ренції.»; 

3) у пункті 6 слова «Міністерству культури, молоді та спорту» замінити словами «Мі-
ністерству культури та інформаційної політики». 

2. У додатку до розпорядження: 
1) позицію «Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля» замінити такими 

позиціями: 
«Заступник Міністра енергетики 
Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів»; 
2) позицію «Заступник Міністра культури, молоді та спорту» замінити такою пози-

цією: 
«Заступник Міністра культури та інформаційної політики з питань європейської ін-

теграції»; 
3) позицію «Перший заступник Міністра розвитку громад та територій» замінити та-

кою позицією: 
«Заступник Міністра розвитку громад та територій»; 
4) після позиції «Заступник Міністра фінансів» доповнити такими позиціями: 
«Заступник Міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції 
Заступник Міністра цифрової трансформації».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 серпня 2020 р. № 985-р 
Київ

Про внесення змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 8 серпня 2020 р. № 979

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2020 р. № 979 
«Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану 

територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» такі зміни:

абзац четвертий  після слів «після закінчення строку самоізоляції» доповнити слова-
ми і цифрами  «або у разі одержання негативного результату тестування на гостру рес-
піраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, методом поліме-
разної ланцюгової реакції, який проведено після виїзду з тимчасово окупованої терито-
рії Автономної Республіки Крим та м. Севастополя»;

доповнити розпорядження абзацами такого змісту:
«В’їзд  на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севас-

тополя та виїзд з неї через зазначені контрольні пункти дозволяється таким категоріям 
осіб, місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано в Авто-
номній Республіці Крим або м. Севастополі: 

особам, які мають намір вступити до закладів освіти,  розташованих на території, де 
органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;

особам, які зараховані на навчання до закладів освіти, розташованих на території, де 
органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;

здобувачам освіти, які навчаються в закладах освіти, розташованих на території, де 
органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Зазначені в абзацах восьмому — одинадцятому цього розпорядження категорії 
осіб можуть здійснювати в’їзд на тимчасово окуповану територію Автономної Респу-
бліки Крим і м. Севастополя та виїзд з неї самостійно або в супроводі одного з бать-
ків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників без 
зобов’язання щодо самоізоляції.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 серпня 2020 р. № 1009-р 
Київ

Про надання гуманітарної допомоги Ліванській 
Республіці

1. На виконання Указу Президента України від 14 серпня 2020 р. № 319 «Про 
надання гуманітарної допомоги Ліванській Республіці» виділити Міністерству 
внутрішніх справ 8450,5 тис. гривень (для Державної служби з надзвичайних си-
туацій — 7300,8 тис. гривень; для Національної гвардії — 1149,7 тис. гривень) 
для надання гуманітарної допомоги Ліванській Республіці (далі — гуманітарна 
допомога), в тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з її наданням.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резерв-
ного фонду державного бюджету.

2. Державній казначейській службі здійснити першочергову оплату видатків, 
пов’язаних із закупівлею товарів та послуг для надання гуманітарної допомоги.

3. Міністерству внутрішніх справ затвердити в одноденний строк за пого-
дженням з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господар-
ства і Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних з наданням гуманітар-
ної допомоги.

4. Державній службі з надзвичайних ситуацій забезпечити закупівлю, від-
правлення та передачу вантажу гуманітарної допомоги.

5. Національній гвардії забезпечити доставку вантажу гуманітарної допомоги.
6. Міністерству закордонних справ, Міністерству внутрішніх справ, Державній 

службі з надзвичайних ситуацій, Національній гвардії:
забезпечити отримання відповідних дозволів на проліт повітряним просто-

ром до місця призначення та у зворотному напрямку;
забезпечити оформлення  в’їзних  віз до Ліванської Республіки для особо-

вого складу, що здійснює супроводження та доставку вантажу гуманітарної до-
помоги;

узгодити з відповідними органами Ліванської Республіки питання доставки та 

передачі вантажу гуманітарної допомоги.
7. Державній митній службі забезпечити оперативне митне оформлення, 

а Адміністрації Державної прикордонної служби — першочергове здійснен-
ня контролю під час перетинання вантажем гуманітарної допомоги державно-
го кордону.

8. Міністерству внутрішніх справ подати до 24 грудня 2020 р. Міністерству 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерству фінансів і 
Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених відпо-
відно до цього розпорядження.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 серпня 2020 р. № 1040-р 
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною Радою  
України Угоди між Кабінетом Міністрів України і  

Урядом Азербайджанської Республіки про здійснення 
оплачуваних видів трудової діяльності членами сімей 

співробітників дипломатичних представництв та 
консульських установ

Подати на ратифікацію Верховною Радою України Угоду між Кабінетом Мі-
ністрів України і Урядом Азербайджанської Республіки про здійснення оплачу-
ваних видів трудової діяльності членами сімей співробітників дипломатичних 
представництв та консульських установ, вчинену 31 січня 2020 р. у м. Києві.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 серпня 2020 р. № 1042-р 
Київ

Про утворення Державного університету 
інтелектуальних технологій і зв’язку

1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо: 
утворення Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку з 

віднесенням його до сфери управління Міністерства освіти і науки;
реорганізації Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова (код згід-

но з ЄДРПОУ 01180116) та Вищого навчального закладу «Одеська державна ака-
демія технічного регулювання та якості» (код згідно з ЄДРПОУ 35178067) шляхом 
приєднання їх до Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку.

2. Взяти до відома, що здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються 
в Одеській національній академії зв’язку імені О. С. Попова та Вищому навчаль-
ному закладі «Одеська державна академія технічного регулювання та якості», 
продовжують навчання у Державному університеті інтелектуальних технологій 
і зв’язку.

3. Витрати, пов’язані із зазначеною реорганізацією, здійснити в межах бю-
джетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки для підготовки 
кадрів.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ


