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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 . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

на 6 місяці . . . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2020 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

  ЗаКоН уКРаЇНИ
Про ратифікацію Договору між Україною 

та аргентинською республікою про видачу 
правопорушників

Верховна Рада україни ПОСтанОвЛяє:
Договір між україною та аргентинською Республікою про видачу правопорушни-

ків, укладений 6 серпня 2018 року в м. буенос-айрес, який набирає чинності на трид-
цятий день з дати здійснення обміну ратифікаційними грамотами, ратифікувати .

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
30 квітня 2020 року
№ 577-IX

  ЗаКоН уКРаЇНИ
Про ратифікацію Договору між Україною  

та аргентинською республікою про передачу 
засуджених осіб

Верховна Рада україни ПОСтанОвЛяє:
Договір між україною та аргентинською Республікою про передачу засуджених 

осіб, укладений 6 серпня 2018 року в м. буенос-айрес, який набуває чинності на 
30-й (тридцятий) день після дати обміну ратифікаційними грамотами, ратифікувати.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
30 квітня 2020 року 
№ 578-IX

  ЗаКоН уКРаЇНИ
Про ратифікацію Договору між Україною  

та аргентинською республікою про взаємну 
правову допомогу у кримінальних справах

Верховна Рада україни ПОСтанОвЛяє:
Договір між україною та аргентинською Республікою про взаємну правову до-

помогу у кримінальних справах, укладений 6 серпня 2018 року в м. буенос-айрес, 
який набирає чинності на тридцятий день після дати обміну ратифікаційними гра-
мотами, ратифікувати.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
30 квітня 2020 року
№ 579-IX

  ЗаКоН уКРаЇНИ
Про приєднання України до Схеми сортової 
сертифікації насіння хрестоцвітних та інших 

олійних або прядивних культур та Схеми 
сортової сертифікації насіння цукрового  

та кормового буряка Організації економічного 
співробітництва та розвитку

Верховна Рада україни ПОСтанОвЛяє:
Приєднатися до схеми сортової сертифікації насіння хрестоцвітних та інших олій-

них або прядивних культур та схеми сортової сертифікації насіння цукрового та кор-
мового буряка організації економічного співробітництва та розвитку.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
30 квітня 2020 року
№ 581-IX

  ЗаКоН уКРаЇНИ
Про ратифікацію Договору між Україною  

та республікою Казахстан про екстрадицію
Верховна Рада україни ПОСтанОвЛяє:
Договір між україною та Республікою Казахстан про екстрадицію, вчинений 29 

жовтня 2018 року в м. астана, який набирає чинності через тридцять (30) днів з да-
ти отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про 
виконання сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним 
чинності, ратифікувати.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
30 квітня 2020 року
№ 582-IX

  ЗаКоН уКРаЇНИ

Про ратифікацію Договору між Україною  
та республікою Казахстан про правову допомогу 

у кримінальних справах
Верховна Рада україни ПОСтанОвЛяє:
Договір між україною та Республікою Казахстан про правову допомогу у кримі-

нальних справах, вчинений 29 жовтня 2018 року в м. астана, який набирає чинності 
після спливу тридцяти (30) днів з дати отримання дипломатичними каналами остан-
нього письмового повідомлення про виконання сторонами внутрішньодержавних 
процедур, необхідних для набрання ним чинності, ратифікувати.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
30 квітня 2020 року
№ 583-IX

  уКаЗ ПРЕЗИДЕНта уКРаЇНИ

Про зміни у персональному складі Міжвідомчої 
комісії з політики військово-технічного 

співробітництва та експортного контролю
1. На часткову зміну статті 1 указу Президента україни від 23 грудня 2019 року 

№ 939 «Про персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічно-
го співробітництва та експортного контролю» (зі змінами, внесеними указом від 28 
січня 2020 року № 24):

1) увести до персонального складу Міжвідомчої комісії з політики військово-тех-
нічного співробітництва та експортного контролю (далі — Комісія) таких осіб:

МИРоНЮК олександр Юрійович — заступник Міністра оборони україни;
МІХЕЄВ Володимир сергійович — заступник Голови Державного космічного 

агентства україни;
ПаВЛІЧЕНКо олександр анатолійович — Голова Державної служби експортно-

го контролю у країни;
2) вивести з персонального складу Комісії о. Голуба, а. Петренка, о. Шайтана,  

Д. Шендрика.
2. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
21 травня 2020 року
№ 191/2020

  РоЗПоРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНта уКРаЇНИ

Питання представництва України під час 
розгляду справ України проти російської 
Федерації у Міжнародному Суді ООн та 

арбітражних трибуналах, створених згідно 
з Додатком VII до Конвенції Організації 

Об’єднаних націй з морського права 1982 року
уповноважити заступника Міністра закордонних справ україни ЄНІНа Євгенія 

Володимировича як агента україни у справах україни проти Російської Федерації, 
що розглядаються Міжнародним судом ооН про порушення Російською Федераці-
єю Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної 
конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації і арбітражними трибуна-
лами, створеними згідно з Додатком VII до Конвенції організації об’єднаних Націй з 
морського права 1982 року, щодо прав прибережної держави в Чорному і азовсько-
му морях та у Керченській протоці і щодо затримання українських військово-мор-
ських суден та членів їхніх екіпажів, та Надзвичайного і Повноважного Посла украї-
ни в Королівстві Нідерланди ЧЕНЦоВа Всеволода Валерійовича як заступника агента 
україни здійснювати представництво україни у зазначених справах.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
21 травня 2020 року
№ 332/2020-рп

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
РоЗПоРЯДЖЕННЯ 

від 6 травня 2020 р. № 544-р 
Київ

Про зміну складу  
Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі 

На часткову зміну пункту 1 постанови Кабінету Міністрів україни від 18 квітня 
2012 р. № 310 «Про затвердження складу Міжвідомчої комісії з міжнародної тор-

гівлі» (офіційний вісник україни, 2012 р., № 30, ст. 1119; 2020 р., № 20, ст. 765) за-
твердити новий склад Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів україни 
від 6 травня 2020 р. № 544-р

СКЛаД 
Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі

ПЕтРаШКо Ігор Ростиславович — Міністр розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства, голова Комісії

КаЧКа тарас андрійович —заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства — торговий представник україни, перший заступник голо-
ви Комісії

ЖоВКВа Ігор Іванович —заступник Керівника офісу Президента україни, заступ-
ник голови Комісії (за згодою)

абРаМоВИЧ Дмитро Васильович — перший заступник Міністра інфраструктури 
баНЧуК олександр анатолійович — заступник Міністра юстиції 
боЖоК Єгор Валерійович — заступник Міністра закордонних справ 
ВоРобЕЙ світлана Іванівна — заступник Міністра фінансів 
ГаРаЩуК Валентин Петрович — начальник 1 управління Головного управління 

контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки сбу 
(за згодою)

тИЩИК сергій Миколайович — державний уповноважений антимонопольного 
комітету 

ФЕДоРЧуК Володимир Ярославович — заступник Державного секретаря Кабіне-
ту Міністрів україни

ЧЕРНИХ олександр олександрович — державний секретар Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
РоЗПоРЯДЖЕННЯ 

від 20 травня 2020 р. № 552-р 
Київ

Про виділення з резервного фонду державного  
бюджету коштів для здійснення заходів, 

пов’язаних з відновленням авіаційної техніки, 
яка використовується під час виконання завдань 

цивільного захисту
1. З метою забезпечення захисту населення, територій, навколишнього природно-

го середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуа-
ціям, ліквідації їх наслідків виділити з резервного фонду державного бюджету Мініс-
терству внутрішніх справ (для Державної служби з надзвичайних ситуацій) 105 440 
тис. гривень для здійснення заходів, пов’язаних з відновленням авіаційної техніки, 
яка використовується під час виконання завдань цивільного захисту.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за ра-
хунок коштів резервного фонду державного бюджету.

2. Міністерству внутрішніх справ:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством розвитку еконо-

міки, торгівлі та сільського господарства та Міністерством фінансів перелік витрат, 
пов’язаних із здійсненням заходів, визначених у пункті 1 цього розпорядження;

подати до 25 грудня 2020 р. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільсько-
го господарства, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про 
використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
РоЗПоРЯДЖЕННЯ 

від 20 травня 2020 р. № 554-р 
Київ

Деякі питання діяльності акціонерного 
товариства комерційний банк  

«ПриватБанк»
Відповідно до статті 7 Закону україни »Про банки і банківську діяльність» та ста-

туту акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів україни від 5 червня 2019 р. № 594 «Деякі питання ді-
яльності акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк»:

1. Затвердити:
річний звіт акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (далі — 

банк) за 2019 рік, що додається до оригіналу, який включає звіт наглядової ради 
банку;

звіт про винагороду членів наглядової ради банку за 2019 рік, що додається до 
оригіналу;

заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради банку за 2019 рік, що до-
даються до оригіналу.

2. Затвердити такий розподіл чистого прибутку банку за 2019 рік та розмір річних 
дивідендів, що спрямовуються:

75 відсотків чистого прибутку в розмірі 24 456,88 млн. гривень — на виплату ди-
відендів до державного бюджету;

5 відсотків чистого прибутку в розмірі 1 630,45 млн. гривень — до резервного 
фонду;

20 відсотків чистого прибутку в розмірі 6 521,83 млн. гривень — на покриття на-
копичених збитків минулих років.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1 +6 +11 +16 Черкаська +1 +6 +11 +16

Житомирська +1 +6 +11 +16 Кіровоградська +1 +6 +12 +17
Чернігівська +1 +6 +11 +16 Полтавська +1 +6 +11 +16
Сумська +1 +6 +10 +15 Дніпропетровська +1 +6 +11 +16
Закарпатська +4 +9 +13 +18 Одеська +4 +9 +14 +19
Рівненська +3 +8 +11 +16 Миколаївська +4 +9 +14 +19
Львівська +4 +9 +11 +16 Херсонська +3 +8 +14 +19
Івано-Франківська +3 +8 +11 +16 Запорізька +2 +7 +13 +18
Волинська +3 +8 +11 +16 Харківська +1 +6 +11 +16
Хмельницька +3 +8 +11 +16 Донецька +2 +7 +12 +17
Чернівецька +3 +8 +12 +17 Луганська +1 +6 +11 +16
Тернопільська +3 +8 +11 +16 Крим +4 +9 +13 +18
Вінницька +2 +7 +12 +17 Київ +4 +6 +13 +15

Укргiдрометцентр

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні спеціального судово-
го провадження на підставі ухвали суду від 08.08.2017 року, викликає як обвинуваче-
ного Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, зареєстрованого за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кри-
мінального провадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/46/20, на підставі обвинувального 
акта відносно Цибенко Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 
ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенко Р.Є. необхідно прибути до судового засідання, яке відбу-
деться 29 травня 2020 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду 
за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде роз-
глянуто за його відсутності. 

Суддя Козюменська В.В.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ПРОДАЖУ АКТИВІВ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ “ІМЕКСБАНК” з 01.06.2020

АТ «ІМЕКСБАНК» повідомляє, що відповідно до рішення Комітету Фон-
ду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації, управління та 
продажу майна (активів) банків від 19.05.2020 року №377, починається без-
посередній продаж основних засобів в кількості 10 од. юридичним та фі-
зичним особам.

З питаннями та замовленнями по покупці активів, які виставлені на без-
посередній продаж, звертатися в робочі дні з 09.00 до 16.00 години (пе-
рерва з 13.00 до 14.00) за попередньою домовленістю з відповідаль-
ним працівником Банку: Носко – Гребенік Катерина, тел. (067)90-44-886,  
(067)759-16-70 м. Київ, вул. Хорива, 11-А, адреса електронної  
пошти: dyachuk@imexbank.com.ua.

Втрачені:
- Державний акт на право власності на землю, яка розташована за адресою: 

Центрально  міський район, місто Горлівка по вул. Чехова, 4, виданий громадянину Укра-
їни Даниленко Людмилі Василівні, серія ДН № 00494 від 22.11 .1996 року;

- Рішення Горлівської міської ради народних депутатів № 495 від 06.11.1996 року про 
передачу Даниленко Людмилі Василівні земельних ділянок в приватну власність безо-
платно для будівництва та обслуговування житлових будинків та господарських споруд;

- Договір дарування житлового будинку, розташованого за адресою:  місто Горлівка 
по вул. Чехова, 4, між Доскач Зінаїдою Дмитрівною та Даніленко Людмилою Василів-
ною від 31.01.1994 року, зареєстрований за номером № 28840;

- Технічний паспорт на житловий будинок індивідуального житлового фонду, розта-
шований за адресою: місто Горлівка по вул. Чехова, 4, від 19.10.1993 року,

вважати недійсними.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІ-
НАНТ АЛЬЯНС», код ЄДРПОУ 36175575  (далі Товариство) повідо-
мляє, що 20.05.2020 учасником Товариства прийнято рішення про 
припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації у добро-
вільному порядку відповідно до чинного законодавства України.

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі протягом 
двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення Учас-
ника щодо припинення Товариства шляхом ліквідації на порталі 
електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юс-
тиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного 
реєстру. Заявлення кредиторами вимог приймаються у письмовій 
формі за місцезнаходженням Товариства: 01030, місто Київ, вули-
ця Леонтовича, будинок 7.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинуваче-
ної Альошину Світлану Михайлівну для розгляду кримінального проваджен-
ня з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, внесе-
ного до ЄРДР за № 42016000000004018 відносно Альошиної Світлани Ми-
хайлівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України та повідомляє, що судове засідання відбудеться 04.06.2020 р. об 
11 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, залі судових засідань № 5.

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

Суддя Бандура І.С.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження відносно Євдокимова Ігоря В’ячеславовича, обви-
нуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1  
ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в судове засідання викликається Євдокимов Ігор 
В’ячеславович, 15.10.1979 року народження, яке відбудеться 28 травня  
2020 року о 14:00 год. в приміщенні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова 1, каб. 20, під головуванням судді 
Агафонова С.А.

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

Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест»  

(код ЄДРПОУ - 19199961)!

Інформуємо, що з 1 червня 2020 р. змінюється розмір абонентної плати 
в окремих тарифних планах на послугу телефонії для абонентів фізичних та 
юридичних осіб, а також окремі тарифи на послугу доступу до Інтернет для 
існуючих абонентів  – фізичних осіб.

Детальна інформація - в Особистому кабінеті абонента або за телефоном 
(044) 507 00 00 або 177 (з телефонних ліній Vega).

Борисенко Ольгу Михайлівну, 1969 року народження, Башмура Сергія 

Михайловича, 1971 року народження, просимо невідкладно з’явитись до 

приватного нотаріуса Носівського районного нотаріального округу Дми-

тренко В.М. для оформлення спадщини на майно померлої 26 жовтня  

2017 року Башмур Оксани Савівни.

 Розшукуються спадкоємці померлої 14 січня 2019 року Канчій Раїси  
Михайлівни, що проживала в с. Радісне Петриківського району Дніпропе-
тровської області, вул. Гагаріна, буд. 5.

Спадкоємців прохання з’явитись протягом трьох тижнів з дня опубліку-
вання даного оголошення до Петриківської державної нотаріальної контори 
за адресою: смт Петриківка Петриківського району Дніпропетровської об-
ласті, проспект Петра Калнишевського, буд. 71, тел. 0972283396, держав-
ний нотаріус Могильна Людмила Григорівна.

Царичанська державна нотаріальна контора Дніпропетровської 

області сповіщає, що відкрита спадкова справа після померлого 

05.12.2018 року Пісакова Віктора Олександровича.

Спадкоємців прохання звертатися до нотаріальної контори за адре-

сою: 51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, смт Цари-

чанка, вулиця 14-ї Гвардійської дивізії, 15, тел. 0569031468.

Четверта Харківська міська державна нотаріальна контора повідомляє 

про те, що після смерті Ступак Алли Тимофіївни, 1947 року народжен-

ня, померлої 16.11.2019р. в м.Харкові, відкрилася спадщина. Спадкоєм-

цям, які бажають оформляти спадщину, прохання з’явитися до Четвертої 

Харківської міської державної нотаріальної контори за адресою: м.Харків, 

вул.В.Мельникова, 2.

Повістка про виклик
Національне антикорупційне бюро України відповідно до вимог ст.ст. 111, 

112, 133, 135, 137, 290, 297-5 КПК України викликає підозрюваного Кор-
ніленкова Ігоря Петровича, 19.10.1965 р.н., зареєстрованого за адресою:  
вул. Московська, 41/8, кв. 62, м. Київ, 28 травня 2020 року об 11 год. 30 
хв. до Національного антикорупційного бюро України (вул. В. Сурикова, 3,  
м. Київ) до старшого детектива Національного бюро Войтюка Р.В. (тел.: 
(044) 245-62-07) для надання доступу до матеріалів досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні № 12015000000000200 від 04.04.2015 
у порядку ст. 290 КПК України.

Як примирити 
карантин з екологією?

Віктор ВИШНЕВСЬКИЙ, 
доктор географічних наук,  

Олександр КОСОВЕЦЬ,  
директор Центральної 

 геофізичної обсерваторії  
імені Бориса Срезневського, 

для «Урядового кур’єра»

Понад два місяці карантину мали вплинути на стан довкілля. Але 
як? Найбільший вплив, вочевидь, має бути на стан атмосферно-

го повітря в містах. Важливо, що відповідні дані існують. Більше то-
го, їх дуже багато. У кожному великому місті України є кілька стаціо-
нарних пунктів спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС 
України. Тут щошість годин відбирають проби на вміст близько 10 різ-
номанітних домішок. З цього випливає, що кількість визначень за мі-
сяць у кожному місті сягає кількох тисяч. Узагальнення цих даних вико-
нує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. 
Крім того, ця установа виконує всі виміри в Києві. 

Маючи великий обсяг даних, можна порівнювати, робити певні ви-
сновки. Це стосується і окремих домішок, і кількох. Існує інтегральний 
показник — так званий індекс забруднення атмосфери, в якому вра-
ховано забруднення п’ятьма домішками, концентрація яких найбільша 
відносно гранично допустимої. 

Яким же виявився рівень забруднення повітря в найбільших містах 
України під час карантину? Чи вплинув карантин на стан повітря?

З огляду на те що для забруднення характерна сезонна динаміка, 
доцільне порівняння цьогорічних даних із торішніми. У квітні цього ро-
ку повітря в більшості міст стало чистішим. Так, у Львові індекс забруд-
нення атмосфери зменшився з 6,5 до 6,4, Одесі — 15,5 до 11,4, Хар-
кові — з 3,2 до 3,1. А що ж Київ? Столиця в цьому списку вирізняла-
ся тим, що згаданий показник тут збільшився. Але на те була важли-
ва причина, а саме лісові пожежі, які жодним чином карантину не сто-
сувалися. Для періоду, коли пожежі фактично припинилися, а саме з 
20 квітня по 18 травня 2020 року, індекс забруднення у Києві становив 
9,9, а за той самий період попереднього року — 9,3. 

Наведені дані свідчать, що повітря в більшості українських міст про-
тягом карантину стало чистішим. Щодо Києва, то тут ситуація вияви-
лась іншою, що пов’язано з економічною і транспортною  особливос-
тями міста. До останніх належить велика роль метро. Тож необхідність 
діставатися до роботи зумовила те, що машин, а відповідно й заторів 
у столиці побільшало. Утім, на чистоту повітря, звісно, впливають і по-
годні умови, зокрема дощ і вітер. 

ФАХОВА ДУМКА

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває  
кримінальне провадження № 1-кп/761 /320/2020 за обвинуваченням  
Кишинця О.О. за ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.263 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий роз-
гляд по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться: 05 черв-
ня 2020 року о 10:30 в приміщенні Шевченківського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, З1 А, №513.

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

Суддя Слободянюк П.Л.

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судово-
го провадження, викликає як обвинуваченого Сикала Вадима Петровича, 
23.04.1976 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, м. Рубіжне, вул. Радіщева, буд. 29а кв. 2, за матеріалами криміналь-
ного провадження № 428/7944/18, 1-кп/425/197/20, на підставі обвинуваль-
ного акта відносно Сикала В.П. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Сикалу В.П. необхідно прибути до підготовчого судово-
го засідання, яке відбудеться 1 червня 2020 року о 12 год. 45 хв. в примі-
щенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається пові-
домленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваче-
ного справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя В.В. Козюменська

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого: 

АНТОНОВИЧА Анатолія Анатолійовича (к/п № 42016020420000095) у вчи-

ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 

408 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 

01 червня 2020 року о 09 год. 15 хв. у приміщенні Святошинського районно-

го суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142 .

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 

відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Косик Л.Г.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-

го: КАШИРІНА АЛЛІКА ВІКТОРОВИЧА (к/п № 42015020420000194) у вчи-

ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 

408 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-

ся 01.06.2020 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Святошинського район-

ного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 23-а.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 

відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Косик Л.Г.


	23_P1
	23_p2
	23_p3
	23_p4
	23_p5
	23_P6-7
	23_p8

