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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВІКТОР ЛЯШКО:
«Якби ми у березні  

не запровадили карантин, 
до кінця цього року мали б, 

за найнеоптимістичнішим 
сценарієм, 145 

тисяч померлих на 
території України».

МОЗ анонсувало масове 
ІФА-тестування

РОЗ’ЯСНЕННЯ. Всесвітня організація охорони здоров’я 
оприлюднила дослідження, згідно з яким у всіх країнах світу 
частка офіційно підтверджених випадків COVID-19 від реаль-
ної кількості випадків у середньому становить 30%. У решті ви-
падків хвороба проходить безсимптомно, або люди не звер-
таються по медичну допомогу, маючи легкі симптоми ОРЗ чи 
ОРВІ. В Україні в травні такі показники доходили до 40-45%. 
Тому, вірогідно, потенційно наразі хворіє 132 тисячі українців. І 
щоб підтвердити, чи спростувати ці дані, Міністерство охорони 
здоров’я розпочинає велике популяційне дослідження ІФА на 
наявність імунітету до коронавірусу серед наших співгромадян.

Про це під час онлайн-брифінгу щодо заходів з протидії по-
ширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра 
охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор 
Ляшко. За його словами, дослідження буде вибірковим, прово-
дитимуть його, зокрема, в тих населених пунктах, які постраж-
дали від спалахів, і де виявили значну кількість хворих медиків. 

8,4 млн
інфікованих COVID-19 зареєстровано 
у світі. Середній рівень інфікованості 

становить 100 – 130 тисяч нових 
випадків на добу COVID-19. Науковці закликають не легковажити 

Чи можна  
виходити з карантину 
семимильними кроками?

Заступник міністра охорони здоров’я, головний 
державний санітарний лікар про сценарії поширення 
COVID-19, які враховують сезонність у літній період  
і ступінь дотримання карантину 
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ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА

Уся правда про справу кримських 
«диверсантів», яких російська 
ФСБ звинуватила в підготовці 
диверсій нібито на замовлення 
української  розвідки

КРИМСЬКІ РЕАЛІЇ

Як змінити  розмір 
і спосіб стягнення 
аліментів
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Денис Шмигаль: «уряду не потрібен імунітет, щоб працювати  
на користь України та українців»

Відділ новин   
«Урядового кур’єра» 

РОБОТА ТРИВАЄ. Кабінет Міні-
стрів працюватиме за своєю Програ-
мою діяльності, попри те, що Верхо-
вна Рада не підтримала вчора цей 
документ. «Ми продовжуватимемо 
роботу. Нічого страшного не відбу-
лося. Для уряду взагалі нема жодних 

змін. Ми не гналися за імунітетом, 
нам він не потрібен, нам потрібне ро-
зуміння того, що ми з парламентом 
можемо виконувати програмні захо-
ди на користь України і українців. Це 
головне, на цьому ставлю знак окли-
ку. Ми працюємо далі», — коменту-
ючи підсумки  депутатського голосу-
вання заявив Прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль.

Прем’єр подякував усім народним 
депутатам, які в кількості 207 голосів 
підтримали Програму діяльності уряду. 
«Це справді комплексний документ, 
який ми напрацьовували спільно з пар-
ламентом, він структурований, відпові-
дає сьогоднішнім потребам України. 
Це документ, за яким уряд працюва-
тиме незалежно від його ухвалення чи 
неухвалення», — цитує департамент 

комунікацій Секретаріату Кабінету Мі-
ністрів слова Дениса Шмигаля.

Текст Програми фактично отримав 
підтримку парламентаріїв у комітетах. 
«Але в депутатів були побоювання, що 
під час коронакризи раптом доведеть-
ся швидко змінювати якогось міністра, 
а це буде неможливо. Ми відверто про 
ці речі говорили, це не таємниця, і це 
основний камінь спотикання, який не 

дав змоги зібрати необхідну кількість 
голосів для підтримки Програми. До її 
змісту насправді питань немає, це по-
літичне рішення», — пояснив Денис 
Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що під-
став для відставки уряду наразі немає, 
протягом наступного року Кабмін має 
працювати за підготовленим докумен-
том.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 20 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +15 +20 +25 +30 Черкаська +14 +19 +25 +30

Житомирська +14 +19 +23 +28 Кіровоградська +14 +19 +24 +29
Чернігівська +15 +20 +25 +30 Полтавська +14 +19 +25 +30
Сумська +15 +20 +25 +30 Дніпропетровська +14 +19 +25 +30
Закарпатська +12 +17 +19 +24 Одеська +16 +21 +22 +27
Рівненська +13 +18 +22 +27 Миколаївська +14 +19 +24 +29
Львівська +12 +17 +19 +24 Херсонська +14 +19 +24 +29
Івано-Франківська +12 +17 +18 +23 Запорізька +14 +19 +24 +29
Волинська +13 +18 +21 +26 Харківська +15 +20 +28 +33
Хмельницька +13 +18 +21 +26 Донецька +15 +20 +26 +31
Чернівецька +12 +17 +20 +25 Луганська +15 +20 +28 +33
Тернопільська +12 +17 +20 +25 Крим +14 +19 +23 +28
Вінницька +13 +18 +22 +27 Київ +17 +19  +28 +30

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ
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25..30
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температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні №22018160000000079, від 17.04.2018, 
за ч.1 ст.111 КК України. Підозрюваний Ракушин Олек-
сандр Сергійович, 19.03.1963 р.н., адреса: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Цибулько, 25, кв. 9, відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам необхід-
но з’явитися 25.06.2020  о 14 год. 00 хв. до слідчого від-
ділу УСБУ в Одеській області (м. Одеса, вул. Єврейська, 
43, в каб. №7), до ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській 
обл. Кононової І.С. (048-702-17-07), для ознайомлення з 
матеріалами досудового розслідування та отримання об-
винувального акта і реєстру матеріалів досудового роз-
слідування. Поважні причини неприбуття та наслідки не-
прибуття зазначені у статтях 138-139 КПК України. Про 
неможливість з’явлення за викликом з поважних причин 
Ви зобов’язані повідомити заздалегідь.

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Луганська область, смт 

Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 22017130000000148 від 27.06.2017 року, за обвинуваченням Фролова Вадима Вікторовича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою від 29.07.2019 року колегією суддів Новоайдарського районного суду Луганської об-
ласті ухвалено здійснення спеціального судового провадження у справі.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. викликає обвину-
ваченого Фролова Вадима Вікторовича, 24.10.1970 р.н., який зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, Станично-Луганський район, с. Красна Талівка, вул. Промениста, буд. 15, у судове 
засідання, яке відбудеться 03.07.2020 року о 10-00 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вар-
тою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає да-
ту нового судового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього 
грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спе-
ціальне судове провадження.

До уваги 
приватного підприємства «Астра-98» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 30238875), 
приватного підприємства «Мастєр Фасіліті» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 37478771) 
і фізичної особи-підприємця Прилепського Сергія Михайловича 

(ІПН 2710420194)
За результатами розгляду справи № 20-26.13/23-17 Тимчасовою адміні-

стративною колегією Антимонопольного комітету України прийнято рішен-
ня від 26.12.2019 № 98-р тк, відповідно до якого дії фізичної особи-підпри-
ємця Сук Сергія Володимировича (ІПН 2864807730), фізичної особи-підпри-
ємця Гончаренко Альони Юріївни (ІПН 3168423420), фізичної особи-підпри-
ємця Ларіонової Ірини Миколаївни (ІПН 3117525725), приватного підпри-
ємства «Астра-98» (ідентифікаційний код юридичної особи 30238875), то-
вариства з обмеженою відповідальністю «Черкаське спеціалізоване управ-
ління 525» (ідентифікаційний код юридичної особи 35220972), приватно-
го підприємства «Мастєр Фасіліті» (ідентифікаційний код юридичної особи 
37478771) і фізичної особи-підприємця Прилепського Сергія Михайловича 
(ІПН 2710420194) визнано порушеннями, передбаченими пунктом 4 частини 
другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які сто-
суються спотворення результатів торгів на закупівлю — «послуги з приби-
рання та підмітання вулиць» [оголошення № 094987, оприлюднене на веб-
порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 05.04.2016 № 65 (05.04.2016)], 
проведених Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-сайті Ан-
тимонопольного комітету України (http://www.amcu.gov.ua) в розділі «Рішен-
ня та розпорядження».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої стат-
ті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДЕЛЬТА БАНК»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номери лотів: GL3N018063; GL2N318527
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги, кредити
Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону) /електро-
нного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 25.06.2020; 30.06.2020

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /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 http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/47416-asset-sell-id-278380,47435-asset-sell-
id-278438

У зв’язку з втратою суднові 

реєстраційні документи на суд-

но самохідний понтон «ДД-10», 

1951 року побудови, під номером 

ІРС — 0137, власник Боголюбова 

Наталя Борисівна — 

визнати недійсними.

Розшукується Савіна Інна Генна-
діївна, 11.07.1968 р.н., спадкоємиця 

САВІНА Геннадія Петровича,
03.07.1933 р.н., померлого 

17.12.2019 р. Спадкоємиці пропону-
ємо впродовж місяця від публікації 
звернутися до приватного нотаріуса 
Ральченко К.Ю., тел. (096)340-02-30, 
за адресою: м. Харків, пр-т Л. Свобо-
ди, буд. 35.

ОГОЛОШЕННЯ    ОГОЛОШЕННЯ      ОГОЛОШЕННЯ      ОГОЛОШЕННЯ      ОГОЛОШЕННЯ      

Приморський районний суд м. Маріуполя викли-
кає як обвинуваченого: Береста Валерія Григорови-
ча, який мешкав за адресою: м. Донецьк, вул. Горна,  
б. 2, кв. 67, по кримінальному провадженню щодо Бе-
реста В.Г. у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Судові засідання відбудуться 25 червня 2020 року 
о 10-15 годині (резервна дата 31 липня 2020 року об 
11:00 годині) в приміщенні суду за адресою: м. Маріу-
поль, пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 24.

Явка обвинуваченого до суду є обов’язковою. У ра-
зі неявки до суду без поважних причин це оголошен-
ня вважається належним повідомленням і справу бу-
де розглянуто по суті за наявними матеріалами спра-
ви. 

Суддя Д.Г. Пантелєєв

Розшукується спадкоємець Бардаков Сер-
гій Євгенійович та інші спадкоємці 

БАРДАКОВА Євгенія Миколайовича, 
09 серпня 1963 року народження, який по-

мер 12 грудня 2019 року, з питань оформ-
лення спадкових прав. Прошу звернутись 
протягом місяця з дня публікації цього ого-
лошення до Приватного нотарiуса Дніпров-
ського мiського нотарiального округу Андрє-
єва В.О., за адресою: м. Дніпро, вул. Челюс-
кіна, буд. 3, кв. 9, телефон +38 066 2249358.

Повістка про виклик
У зв’язку з неявкою 30.04.2020 

року та 13.05.2020 року, відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135 КПК Украї-
ни, повторно викликається Янукович 
Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н., 
на 11 год. 00 хв. 23 червня 2020 ро-
ку до слідчого другого відділу Управ-
ління з розслідування кримінальних 
правопорушень, вчинених військо-
вослужбовцями, Головного слідчо-
го управління Державного бюро роз-
слідувань Береста О.О., для набут-
тя процесуального статусу та про-
ведення відповідних слідчих і проце-
суальних дій у кримінальному про-
вадженні №62019000000000046, за 
адресою: м. Київ, вул. Симона Пет-
люри, 15, кабінет №513, тел. (044) 
294-64-17.

Повістка про виклик
Відповідно до вимог ст.ст. 133, 

135 КПК України, повторно викли-
кається Лебедєв Павло Валенти-
нович, 12.07.1962 р.н., на 14 год. 
00 хв. 23 червня 2020 року до 
слідчого другого відділу Управ-
ління з розслідування криміналь-
них правопорушень, вчинених вій-
ськовослужбовцями, Головно-
го слідчого управління Держав-
ного бюро розслідувань Берес-
та О.О., для набуття процесуаль-
ного статусу та проведення від-
повідних слідчих і процесуальних 
дій у кримінальному проваджен-
ні №62019000000000046, за адре-
сою: м. Київ, вул. Симона Петлю-
ри, 15, кабінет № 513, тел. (044) 
294-64-17.

Повістка про виклик
Відповідно до ст.ст. 133, 135 

КПК, повторно викликається Са-
ламатін Дмитро Альбертович, 
26.04.1965 р.н., на 12 год. 00 
хв. 23 червня 2020 року до слід-
чого другого відділу Управлін-
ня з розслідування кримінальних 
правопорушень, вчинених вій-
ськовослужбовцями, Головно-
го слідчого управління Держав-
ного бюро розслідувань Берес-
та О.О., для набуття процесуаль-
ного статусу та проведення від-
повідних слідчих і процесуальних 
дій у кримінальному проваджен-
ні №62019000000000046, за адре-
сою: м. Київ, вул. Симона Петлю-
ри, 15, кабінет №513, тел. (044) 
294-64-17.

Приватне акціонерне това-
риство «Страхова компанія «Ге-
штальт» повідомляє, що Прав-
лінням (протокол №02/05 від 
29.05.2020 р.) прийнято рішення 
про подання до Національної ко-
місії, що здійснює державне регу-
лювання у сфері ринку фінансо-
вих послуг заяви про виключен-
ня фінансової установи з Держав-
ного реєстру фінансових установ.

Повне найменування товари-
ства: Приватне акціонерне това-
риство «Страхова Компанія «Ге-
штальт». Код ЄДРПОУ 34578037.

Місцезнаходження товариства: 
03062, м. Київ, проспект Перемо-
ги, буд.67.

Голова Правління 
Хандашко Ю.В.

Приморський районний суд м. Маріуполя викли-
кає як обвинуваченого: Кратірова Георгія Костянтино-
вича, який мешкав за адресою: м. Донецьк, пр. Ком-
сомольський, б. 31, кв. 66 по кримінальному прова-
дженню щодо Кратірова Г.К. у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Судові засідання відбудуться 25 червня 2020 року 
о 10-00 годині (резервна дата 27 липня 2020 року об 
11:30 годині) в приміщенні суду за адресою: м. Маріу-
поль, пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 24.

Явка обвинуваченого до суду є обов’язковою. У 
разі неявки до суду без поважних причин це оголо-
шення вважається належним повідомленням і спра-
ву буде розглянуто по суті за наявними матеріала-
ми справи.

Суддя Д.Г. Пантелєєв

Краснолиманським міським судом Доне-
цької області (84406, м. Лиман, вул. Незалеж-
ності, 13) розглядається кримінальне прова-
дження (справа № 236/1632/20) за обвинува-
ченням Іванцової Вікторії Тарасівни у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбачено-
го ч.2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченій Іванцовій В.Т. пропонуємо 
прибути до каб. № 8 суду на 01.07.2020 року на 
10 годину 15 хвилин для участі у підготовчому 
судовому засіданні.

У разі неявки обвинуваченої справа може 
бути розглянута за її відсутності відповідно до 
ст. 323 КПК України. 

Суддя Бєлоусов А.Є. 

Втрачений диплом про вищу освіту  
№ ЛК ВС № 000805 від 30 червня 1996 ро-
ку, виданий Луганським державним педаго-
гічним інститутом імені Т. Г. Шевченка на ім’я 
Рукавцової Світлани Володимирівни, 

вважати недійсним.
Втрачений диплом про вищу освіту № ДСК 

ЕК № 0008635 від 30 червня 2000 року, ви-
даний Луганським інститутом післядиплом-
ної освіти на ім’я Рукавцової Світлани Воло-
димирівни, 

вважати недійсним.
Втрачений диплом бакалавра про базову 

вищу освіту № КВ № 30853311 від 13 квітня 
2007 року, виданий Інститутом туризму Фе-
дерації професійних спілок України на ім’я 
Тацій Світлани Володимирівни, 

вважати недійсним.
Втрачений диплом спеціаліста про повну 

вищу освіту № КВ № 33233694 від 10 березня 
2008 року, виданий інститутом туризму Фе-
дерації професійних спілок України на ім’я 
Тацій Світлани Володимирівни, 

вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Розпорядження  

від 10 червня 2020 р. № 657-р 
Київ

Про надання згоди на списання об’єкта державної 
власності

Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо надання згоди на 
списання у зв’язку з непридатністю для подальшого використання охоронної сиг-
налізації (інвентарний номер 10490176), яка перебуває на балансі Об’єкта № 1 Ка-
бінету Міністрів України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 червня 2020 р. № 663-р 
Київ

Про визнання такими, що втратили чинність,  
деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України

Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 10 червня 2020 р. № 663-р  

ПЕРЕЛІК 
розпоряджень Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 320 «Про 
встановлення режиму надзвичайної ситуації в Житомирській та Чернівецькій об-
ластях».

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2020 р. № 321 «Про 

встановлення режиму надзвичайної ситуації в Київській області».
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 322 «Про 

встановлення режиму надзвичайної ситуації в Дніпропетровській області».
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 323 «Про 

встановлення режиму надзвичайної ситуації в Івано-Франківській області».
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 324 «Про 

встановлення режиму надзвичайної ситуації у м. Києві».
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2020 р. № 333 «Про 

встановлення режиму надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Чер-
каській областях».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 червня 2020 р. № 661-р 
Київ

Про призначення Башкірова О. Ю. Головою Державної 
сервісної служби містобудування України  

Призначити Башкірова Олексія Юрійовича Головою Державної сервісної служби 
містобудування України з 12 червня 2020 р. шляхом укладення контракту про про-
ходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запо-
бігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 червня 2020 р. № 662-р 
Київ

Про призначення Халімона І. С.  
заступником Міністра оборони України  

Призначити Халімона Ігоря Сергійовича заступником Міністра оборони України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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