
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 18 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ  №114 (6728)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 3 9

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 18 червня 2020 року
USD 26.776 EUR 30.0681 RUB 3.8471 / AU 45981.89 AG 467.32 PT 21889.65 PD 51944.1

за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДЕНИС ШМИГАЛЬ:
«Ніхто не збирається 

скасовувати ЗНО, і причин для 
перенесення оцінювання на 
серпень наразі немає. Якщо 

такі причини будуть, то 
Міністерство охорони 

здоров’я та головний 
санітарний лікар 

повідомлять про це». 

Попит на держпідтримку 
перевищив мільярд 

КРЕДИТУВАННЯ. Банки-партнери державної програми роз-
витку мікро- та малих підприємств «Доступні кредити 5-7-9%» 
розпочали активний прийом заявок на нові інструменти програ-
ми, які були введені урядом в час дії карантинних заходів з про-
тидії пандемії COVID-19. Закумульований попит на них від укра-
їнського бізнесу уже перевищив 1 мільярд гривень. 

За 14 днів ці банки видали 34 нових кредити на загальну суму 
23,71 мільйона гривень. Загалом же станом на 15 червня 2020 
року видано 639 кредитів на загальну суму 404,76 мільйона гри-
вень, повідомляє Мінекономрозвитку.

Отже, клієнти вже 16 банків України мають можливість отри-
мати позику за цією програмою. На цьому тижні Фонд розвитку 
підприємництва, який адмініструє програму, планує підписання 
відповідної угоди з АТ «ОТП Банк».

60 млн дол. 
У таку вартість оцінюється обладнання, 

яке передасть Посольство США 
українській стороні найближчим часом. 

До переліку входять рації, боєприпаси 
та протитанкові ракети «Javelin»

ПРОБЛЕМА. Президент пропонує задіяти усі важелі впливу, 
щоб боротьба з порушенням габаритно-вагових обмежень 
на українських дорогах стала ефективною

Надлишок шкодить 
не лише здоров’ю

Прем’єр-міністр про початок з 25 червня процесу 
зовнішнього незалежного оцінювання
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ДЕНЬ ДІЛЬНИЧНОГО ОФІЦЕРА ПОЛІЦІЇ

«Урядовий кур’єр» дізнавався, як 
в умовах карантину представники 
малого бізнесу Донеччини 
перелаштовують виробництво  
до нових умов життя

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Читайте репортаж про будні 
охоронця правопорядку Івана 
Меженського, під патронатом 
якого п’ять сіл прикордонного 
Міловського району Луганщини
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Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 липня 2020 року  
Відділ новин 

«Урядового кур’єра» 

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль чергове 
засідання уряду розпочав з повідомлення, 
що за останні сім днів 4853 українці захво-
ріли на коронавірусну недугу. Це найбіль-
ший показник з початку пандемії. І це сум-
ний результат того, що багато наших спів-
вітчизників переплутали пом’якшення ка-
рантину з його скасуванням.  

«Коронавірус нікуди не зник і є загро-
зи від нього як для нашої медичної сис-

теми, так і для економіки загалом. Розу-
міємо, що люди втомилися від каранти-
ну в будь-якій формі, проте наразі немає 
більш ефективного способу зупинити по-
ширення інфекції, як дотримання маско-
вого режиму, соціальної дистанції, дезін-
фекції. Це врятує наше життя до того ча-
су, доки буде винайдено ефективні ліки. 
Тому уряд продовжує дію адаптивного 
карантину до 31 липня цього року»,  —  
поінформував Прем’єр-міністр.

Кабінет Міністрів, зважаючи на ситуа-
цію, іде на оновлення підходу до адаптив-
ного карантину, який передбачає мож-

ливість посилення карантину в окремих 
регіонах, якщо цього вимагатиме ситуа-
ція. Також Кабмін піде на зміну графіків 
початку роботи в окремих галузях, щоб 
розтягнути в часі години пік у громад-
ському транспорті та максимально убез-
печити людей від зараження коронаві-
русною інфекцією.

 Уряд чітко зафіксував ті заборони, 
які діють упродовж карантину, — вимо-
га ходити в масці у приміщеннях, обме-
ження кількості пасажирів у транспор-
ті. Прем’єр-міністр звернувся до міських 
голів, аби на маршрути виходила макси-

мальна кількість транспорту, щоб дода-
ти зручності пасажирам у період каран-
тину. А Міністерство інфраструктури має 
навести порядок у приміських потягах із 
режимом дотримання кількості людей та 
контролерів. МВС посилить контроль за 
дотриманням карантинних правил.

«Відповідальні не повинні страждати 
від дій безвідповідальних людей», — на-
голосив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль, аби уникнути полі-
тичних спекуляцій і чуток, поінформу-
вав  також, що кошти за пробне зовніш-
нє незалежне оцінювання тим, хто реє-

струвався на нього, повернуть. Основне 
ЗНО відбудеться згідно з планом, уточ-
нив він, адже українські  діти повинні ма-
ти рівний доступ до освіти. Уряд роби-
тиме все, щоб ЗНО було комфортним і 
безпечним.

«Є чіткі критерії щодо можливості про-
ведення ЗНО. Головні наразі витримані 
— кількість активних хворих не переви-
щує 60 випадків на 100 тисяч населення 
(нині цей показник приблизно 40), кіль-
кість областей, які перевищують націо-
нальні  епідеміологічні критерії, не пере-
вищує 50%», — уточнив очільник уряду.   



18 червня 2020 року, четвер, № 114 www.ukurier.gov.ua 11

документи
Великокучурівська 7324582001 с. Великий Кучурів Великокучурівська 

Снячівська 
Тисовецька

Сторожинецький район

Кам’янська 7324584001 с. Кам’яна Кам’янська 
Старобросковецька 

Михальчанська

—»—

Красноїльська 7324555400 смт Красноїльськ Красноїльська 
Старокрасношорська

—»—

Петровецька 7324582501 с. Верхні Петрівці Верхньопетровецька 
Нижньопетровецька

—»—

Сторожинецька 7324510100 м. Сторожинець Сторожинецька 
Банилово-Підгірнівська 

Бобовецька 
Давидівська 

Зруб-Комарівська 
Комарівська 
Костинецька 

Новобросковецька 
Панківська 
Ропчанська 

Слобода-Комарівська 
Старожадівська

—»—

Чудейська 7324586001 с. Чудей Чудейська 
Буденецька 

Їжівська 
Череська

Сторожинецький район

Клішковецька 7325083601 с. Клiшкiвцi Клішковецька 
Малинецька 

Перебиковецька 
Полянська 

Рухотинська 
Санковецька 
Шиловецька

Хотинський район

Недобоївська 7325085601 с. Недобоївці Недобоївська 
Долинянська 
Зарожанська 
Керстенецька 
Ставчанська 
Шировецька

—»—

Рукшинська 7325087601 с. Рукшин Рукшинська 
Гордівецька 

Пригородоцька 
Рашківська 
Чепоніська

—»—

Хотинська 7325010100 м. Хотин Хотинська 
Анадольська 

Атацька  
Біловецька  

Ворничанська  
Данковецька  
Каплівська  
Круглицька  

Крутеньківська  
Пашковецька  

Ярівська

—»—

Новодністровська 7310600000 м. Новодністровськ Новодністровська м. Новодністровськ

Чернівецька 7310100000 м. Чернівці Чернівецька  
Коровійська (Глибоцький район) 

Чорнівська  
(Новоселицький район)

м. Чернівці

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 6 травня 2020 р. № 595-р  
ПЕРЕЛІК 

розпоряджень Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 р. № 1073 «Про затвердження перспективного плану форму-

вання територій громад Чернівецької області» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 83, ст. 2761).
2. Пункт 8 змін, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 4 грудня 2015 р. № 1281 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 99, ст. 3391).
3. Пункт 4 змін, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 23 грудня 2015 р. № 1345 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 1, ст. 20).
4. Пункт 3 змін, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 19 липня 2017 р. № 491 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 61, ст. 1880).
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 794 «Про внесення змін до перспективного плану фор-

мування територій громад Чернівецької області» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 92, ст. 2802).
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. № 943 «Про внесення змін до перспективного плану 

формування територій громад Чернівецької області» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3248).

__________________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу  

на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення  
Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

№  20201165143
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля   

планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у 

пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої ді-
яльності.

1. Планована діяльність
Будівництво АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, АГЗП за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Пере-

моги, 13/7.
Площа земельної ділянки 0,4200 га, яка знаходиться у користуванні ТОВ «ЮПІДЖІ», згідно Договору суборенди землі від 

11.12.2019 р. Кадастровий номер  7110136700:05:037:0104. Цільове призначення земельної ділянки — для будівництва та обслу-
говування будівель торгівлі.

На проектованому автозаправному комплексі (АЗК) передбачається: здійснювати прийом, зберігання і відпуск пального для 
автотранспорту, а саме: трьох  марок  бензину — А-92, А-95, А-98, двох марок дизельного пального та суміші скрапленого вуг-
леводневого газу (СВГ) пропан-бутан. Також передбачено сервісне обслуговування водіїв та пасажирів з влаштуванням кафе та 
магазину з продажу супутніх товарів.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮПІДЖІ». Код ЄДРПОУ — 38862560.
Адреса: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Толстого, буд. 5. Тел: 067 440 93 87

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця  

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17; 
е-mail 38715482@mail.gov.ua, тел/fax.: (0472)63-36-55.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впли-

ву на довкілля 
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, що знахо-

диться за адресою: 01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, 26. Телефон (044) 291-69-04.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час 

і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офі-

ційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висно-
вку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, 
на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в 
письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громад-
ських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться: 
15.07.2020 р. об 11:00 у офісному приміщенні
за адресою: вул. Шевченка, 170, місто Черкаси                                   

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впли-

ву на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17; 
е-mail 38715482@mail.gov.ua, тел/fax.: (0472)63-36-55.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, 

та строки надання зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17; 
е-mail 38715482@mail.gov.ua, тел/fax.: (0472)63-36-55.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пунк-

ту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 179 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазна-
ченого у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Черкаська міська рада
за адресою: вулиця Байди Вишневецького, 36, Черкаси, Черкаська область, 18000 , тел.0472-360170. Дата з 18.06.2020 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮПІДЖІ».
Адреса: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Толстого, буд. 5. Тел: 067 440 93 87
Дата з  18.06.2020 р.     

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

__________________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу  

на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення  
Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

№  20201105109
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля   

планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у 

пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої ді-
яльності.

1. Планована діяльність
Будівництво автозаправного комплексу з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, АГЗП за адресою: Черкась-

ка область, Ладижинська сільська рада, село Ладижинка, вулиця Київська, будинок 35
Площа земельної ділянки 1,0651 га, знаходиться у власності ТОВ «ЮПІДЖІ»,  згідно Витягу з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу — № 185701138 від 22.10.2019 р. Кадастровий 
номер 7124385100:01:001:0714. Цільове призначення земельної ділянки — для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

На проектованому автозаправному комплексі (АЗК) передбачається: здійснювати прийом, зберігання і відпуск пального для 
автотранспорту, а саме: трьох  марок  бензину — А-92, А-95, А-95 преміум (П), двох марок дизельного пального та суміші скра-
пленого вуглеводневого газу (СВГ) пропан-бутан. Також передбачено сервісне обслуговування водіїв та пасажирів з влаштуван-
ням кафе та магазину з продажу супутніх товарів.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮПІДЖІ». Код ЄДРПОУ — 38862560.
Адреса: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Толстого, буд. 5. Тел: 067 440 93 87

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця  

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17; 
е-mail 38715482@mail.gov.ua, тел/fax.: (0472)63-36-55.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впли-

ву на довкілля 
 Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, що знахо-

диться за адресою: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26. Телефон (044) 291-69-04.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ,  

що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час 

і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офі-

ційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висно-
вку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, 
на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в 
письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громад-
ських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться: 
16.07.2020 р. о 13:00 у приміщенні Будинку культури
за адресою: вул. Шкільна, 7, село Ладижинка, Черкаська область                                   

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впли-

ву на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17; 
е-mail 38715482@mail.gov.ua, тел/fax.: (0472)63-36-55.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, 

та строки надання зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17; 
е-mail 38715482@mail.gov.ua, тел/fax.: (0472)63-36-55.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пунк-

ту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 179 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазна-
ченого у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Ладижинська сільська об’єднана територіальна громада 
за адресою: 20382, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Ладижинка, вул. Шкільна, буд. 2
тел. 04744-97231. Дата з 18.06.2020 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮПІДЖІ».
Адреса: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Толстого, буд. 5. Тел: 067 440 93 87
Дата з 18.06.2020 р.     

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +14 +19 +26 +31 Черкаська +14 +19 +26 +31

Житомирська +13 +18 +25 +30 Кіровоградська +13 +18 +25 +30
Чернігівська +14 +19 +25 +30 Полтавська +14 +19 +26 +31
Сумська +15 +20 +26 +31 Дніпропетровська +14 +19 +25 +30
Закарпатська +11 +16 +21 +26 Одеська +15 +20 +24 +29
Рівненська +12 +17 +23 +28 Миколаївська +14 +19 +25 +30
Львівська +10 +15 +20 +25 Херсонська +14 +19 +24 +29
Івано-Франківська +11 +16 +21 +26 Запорізька +15 +20 +25 +30
Волинська +11 +16 +22 +27 Харківська +14 +19 +27 +32
Хмельницька +12 +17 +22 +27 Донецька +15..20 +26 +31
Чернівецька +10 +15 +20 +25 Луганська +14 +19 +27 +32
Тернопільська +11 +16 +21 +26 Крим +15 +20 +25 +30
Вінницька +13 +18 +23 +28 Київ +17 +19  +28 +30

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

26..31
14..19

27..32
14..19

26..31
14..19

25..30
15..20

21..26
11..16

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвину-
вальний акт із матеріалами судового провадження у кримінальному 
провадженні за  № 52017000000000008 від 04 січня 2017 року за об-
винуваченням Цибульського Юрія Олександровича, у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 15, ч.5 
ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 366 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 05.05.2020 року поста-
новлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримінально-
му провадженні за обвинуваченням: Цибульського Юрія Олександро-
вича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 
27, ч.3 ст. 15, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України. 

У зв’язку з чим викликається Цибульський Юрій Олександрович, 29 
березня 1962 року народження, громадянин України, який народив-
ся у м. Миколаєві, зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 16, кв. 1, фактично про-
живає за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Єсе-
ніна, 20, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопору-
шень передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.15, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, 
ч.1 ст.366 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 30 червня 
2020 року о 09:00 год., у приміщенні Вищого антикорупційного суду 
(місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Шкодін Я.В., 
судді: Дубас В.М., Федорак Л.М. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 11кп/824/487/2020

Київський апеляційний суд Кому: Януковичу В.Ф. 
викликає Вас як обвинуваченого об 11 год. 00 хв. 22 червня 2020 року Місцезнаходження/місце  

проживання:
04210, м. Київ, вул. Оболон-
ська набережна, буд. 15,  
корпус 5, кв. 13

за апеляційними скаргами захисників Рябовола Ю.П., Горошинсько-
го О.О., Байдика О.А., Сердюка В.А. і Федоренка І.Л., Біленка Б.В. і Фозе-
кош А.А. на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 
2019 року стосовно Януковича В.Ф та за апеляційними скаргами захисни-
ків Байдика О.А. та Фозекош А.А. на ухвали Оболонського районного суду 
міста Києва від 20 березня 2019 року, якими в задоволенні заяви Байдика 
О.А. про виправлення описки та заяви Байдика О.А. та Фозекош А.А. про 
роз’яснення вироку суду першої інстанції відмовлено 
Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2 – А. Додатково просимо подати 

такі документи:
Документ, що посвідчує осо-
бу (паспорт )

Суддя Трясун Ю.Р. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 
умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Згідно положенням ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивіль-
ний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у вста-
новленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не пові-
домив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого суд-
ді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка мо-
же бути застосовано привід.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття 
на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у 
міждержавний та/або міжнародний розшук, є підставою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження.
Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України. 

Прокуратурою Автономної Республіки 
Крим здійснюється процесуальне керівни-
цтво досудовим розслідуванням у криміналь-
ному провадженні №42016000000002380 
від 14.09.2016 за підозрою колишньої суд-
ді Феодосійського міського суду Автоном-
ної Республіки Крим Шаповал А.В. у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В межах вказаного кримінального прова-
дження стосовно вказаної особи зібрано до-
статньо доказів для складання обвинуваль-
ного акта, у зв’язку із викладеним на вико-
нання положень ст. 297–5 КПК України про-
понуємо підозрюваній Шаповал Анастасії 
Володимирівні, 06.09.1983 року народжен-
ня, прибути разом зі своїм захисником до 
прокурора відділу прокуратури Автоном-
ної Республіки Крим Кожухаря Є.В. (м. Ки-
їв, вул. Ділова, 24, перший поверх) 18, 19, 22 
червня 2020 року (з 09:00 по 18:00) для про-
ведення вказаної процесуальної дії.

«ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє, що 
втрачено бланки Полісів ОСЦПВВНТЗ: 

Серія АМ №№ 8559471; 4487631; 4487639; 
4487650; 6123733; 5315811; 5315812; 5315813; 
8199042; 8199062; 8568805; 9851819; 9851820; 
9887251; 9887345; 3806654; 3806655; 8564600; 
9916139; 9901018; 9876282; 9943245; 8571860; 
9843997; 9861842; 9901977; 9939478; 9942832; 
8575940; 9912084; 9912088; 9940738; 9940744.

Серія АЕ №№ 5244196; 7721351; 7955237; 
9532894; 9549802.

Серія АК №№ 3883894; 3878331; 3876663; 
0675206; 0675209; 0675210; 0675212; 0675213; 
0675214; 0675215; 0675216; 0675217; 0675218; 
0675219; 0675226; 0675227; 0675228; 0675230; 
0675231; 0675232; 0675233; 0675234; 0675235; 
0675238; 0675239; 0675243; 0675244; 0675247; 
0675248; 0675252; 0675253; 0675257; 0675261; 
0675263; 0675264; 0675268; 0675273; 0675274; 
0675275; 0675276; 0675284; 0675285; 0675300.

Серія АО №№ 5946362; 5946358; 5849106; 
5799209; 5799105;5796274; 5857408;5857409; 
2467656; 2467657; 2467658; 2467659; 2467660; 
2467661; 2467662; 5860866; 5860867; 5915949.

В провадженні Херсонського міського 
суду Херсонської області перебуває кримі-
нальне провадження №12018230020001841 
за обвинуваченням Головніна Павла Олек-
сандровича, 05.09.1988 року народження, за 
ч. 3 ст. 185 КК України.

Херсонський міський суд Херсонської 
області повідомляє потерпілого Ковален-
ка Олега Григоровича, 26.11.1963 року 
народження, проживаючого за адресою:  
м. Херсон, вул. Робоча, 80-А, кв.94 відповід-
но до ч. 1 ст. 325 КПК України, що судове за-
сідання по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться: 25.06.2020 року 
о 10 год. 30 хв. в приміщенні Херсонського 
міського суду Херсонської області за адре-
сою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, за-
ла судового засідання 908.

Суддя Г.С. Смирнов

ОГОЛОШЕННЯ 
про втрату оригіналу 

свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛ-
ТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГА-
ЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код 
за ЄДРПОУ 00191282), вида-
ного НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІ-
СІЄЮ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ, реє-
страційний номер свідоцтва 
№406/1/08. Дата реєстрації 
10 жовтня 2008 року. 

Дата видачі 22 вересня 2016 
року. 
Зазначене свідоцтво  
вважати втраченим

Державний нотаріус Першої 

дніпровської нотаріальної кон-

тори Білецька В. І. розшукує 

громадянина Оксень Віктора 

Володимировича, 08.11.1970 

року народження, з питання 

спадкування після померлої 

26.06.2019 року 

ОКСЕНЬ Лілії Григорівни. 

Звертатись за адре-

сою: 49044, м. Дніпро, вул. 

Вернадського Володими-

ра,19/21, тел.: +380976405443, 

+380959040627.

П’ята Харківська міська дер-
жавна нотаріальна контора 
(відокремлений підрозділ) у 
зв’язку з відкриттям спадкової 
справи повідомляє про розшук 
можливих спадкоємців 

ОНУФРІЄНКА  

Володимира Петровича, 

02 серпня 1946 року наро-
дження, який помер 24 січня 
2020 року.

Просимо зацікавлених осіб 
в строк до 24 липня 2020 ро-
ку звернутися до нотаріальної 
контори за адресою: м. Харків, 
вул. Ярослава Мудрого, №26.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Скляренко Людмила Володимирівна, 07 липня 1967 ро-

ку народження, на підставі cт.cт. 111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. 3 ст.323 
КПК України викликається Артемівським міськрайонним судом Донецької 
області для участі в статусі обвинуваченої в підготовчому судовому засі-
данні кримінального провадження №22017050000000284 від 25 вересня 
2017 року за обвинуваченням Скляренко Людмили Володимирівни у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни, яке відбудеться в залі судових засідань приміщення суду за адресою: 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 312 26 червня 2020 року 
об 11:00 годині. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені 
ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого за викликом до 
суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Погрібна Н.М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального 
судового провадження

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 листопада 1975 року на-
родження, викликається о 10:00 годині 30 червня 2020 року до Куп’янського 
міськрайонного суду Харківської області за адресою: Харківська область,  
м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення підготовчого судового засі-
дання у провадженні №1-кп/628/219/20 справа №628/3812/16-к. Поважні причи-
ни неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. На-
слідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 223 КПК України

Суддя А.О. Шиховцова

ОГОЛОШЕННЯ    ОГОЛОШЕННЯ      ОГОЛОШЕННЯ      ОГОЛОШЕННЯ      ОГОЛОШЕННЯ      

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 червня 2020 р. № 627-р 
Київ

Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Словацької Республіки про 

визначення умов використання визначеної частини 
повітряного простору Словацької Республіки у зв’язку 

з наданням послуг з обслуговування повітряного 
руху призначеним українським провайдером 

аеронавігаційного обслуговування у міжнародному 
аеропорту «Ужгород»

Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словаць-
кої Республіки про визначення умов використання визначеної частини повітряного 
простору Словацької Республіки у зв’язку з наданням послуг з обслуговування по-
вітряного руху призначеним українським провайдером аеронавігаційного обслуго-
вування у міжнародному аеропорту «Ужгород».

Уповноважити Міністра інфраструктури Криклія Владислава Артуровича підпи-
сати зазначену Угоду. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Розпорядження  

від 10 червня 2020 р. № 628-р 
Київ

Про схвалення проекту Угоди (у формі обміну нотами) 
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Французької 
Республіки про продовження дії Угоди між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Французької Республіки 
про співробітництво в сфері мирного використання 

ядерної енергії
Схвалити проект Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України 

і Урядом Французької Республіки про продовження дії Угоди між Кабінетом Міні-

стрів України та Урядом Французької Республіки про співробітництво в сфері мир-
ного використання ядерної енергії від 3 вересня 1998 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 червня 2020 р. № 658-р 
Київ

Про підписання Протоколу про внесення змін до деяких 
положень Угоди між Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Держави Катар про звільнення від оформлення 
віз громадян, які користуються дипломатичними та 

спеціальними паспортами, щодо доповнення паспортів, 
зазначених в Угоді, службовими паспортами України

Схвалити проект Протоколу про внесення змін до деяких положень Угоди між 
Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар про звільнення від оформ-
лення віз громадян, які користуються дипломатичними та спеціальними паспорта-
ми, щодо доповнення паспортів, зазначених в Угоді, службовими паспортами Укра-
їни.

Уповноважити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Державі Катар 
Кузьменка Андрія Михайловича підписати зазначений Протокол.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 червня 2020 р. № 660-р 
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною Радою України 
Угоди про спільне виробництво аудіовізуальних творів між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Канади 
Подати на ратифікацію Верховною Радою України Угоду про спільне виробни-

цтво аудіовізуальних творів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Канади, 
вчинену 2 липня 2019 р. у м. Торонто.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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