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ПРИВІТАННЯ

Шановні колеги!
Щиро вітаю Вас із професій-

ним святом — Днем держав-
ної служби!

Успіх України залежить 
не лише від інноваційних 

процесів, що відбуваються, а 
і від ефективності держав-

ного апарату.
В умовах пере-
ходу до нових 

управлінських 
методів, під-
вищення рів-
ня прозорос-
ті прийнят-
тя рішень 
суспільство 
очікує від 
д е р ж а в н и х 

службовців злагодженої, ефективної та прозорої 
роботи.

Саме тому в період важливих суспільних змін 
зростає роль державних службовців. Адже саме 
на Вас покладається відповідальність за вміння 
відчувати запити суспільства, виклики часу та 
вчасно на них реагувати.

Забезпечення стабільності в державі та її роз-
витку у період зовнішніх і внутрішніх випробу-
вань, як ніколи, потребує від Вас високого профе-
сіоналізму, відповідальної та доброчесної праці.

Маю надію, що Ваші зусилля завжди будуть 
спрямовані на розбудову та зміцнення україн-
ської державності, економічний розвиток краї-
ни та зростання добробуту українського наро-
ду, піднесення престижу нашої країни у світі.

Зичу всім Вам міцного здоров’я, творчого на-
тхнення у відповідальній роботі, плідних і реаль-
них здобутків, оптимізму та високої професій-
ної майстерності в реалізації нових ідей.

Добра, достатку, злагоди і миру Вашим роди-
нам і нашій рідній Україні!

З повагою
Прем’єр-міністр України  

Денис ШМИГАЛЬ

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю. Як реформують вітчизняну державну 
службу «Урядовому кур’єру» розповів Міністр Кабінету 
Міністрів Олег Немчінов

«Вірю в те, що ми зможемо 
успішно завершити реформу 
державної служби»

3 4 Самодіяльні артисти 
з прифронтового 
Золотого впевнені, що 
саме пісні допомагають 
їм вижити

МИСТЕЦТВО

Як зберегти дитячі 
оздоровчі  майнові 
комплекси  
в затяжний період 
карантину? 
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Деокупацію Криму слід вирішувати  
в міжнародному форматі
ГЕОПОЛІТИКА. Щодо анексованого Росією Криму поки що не існує жодних  
міжнародних майданчиків

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Повернути Крим неможливо без 
повного виведення звідти ро-

сійських військ. На сьогодні санкції 
залишаються єдиним унікальним 
інструментом, який може змуси-
ти Росію припинити агресію проти 
України й повернутися в межі між-

народного права. Такі думки звуча-
ли під час відеоконференції «Оку-
пований Крим: шлях до деокупа-
ції», яка відбулася за ініціативи 
Представництва України при ЄС 

та за підтримки Світового Конгре-
су українців (СКУ). Учасники віде-
оконференції обговорили геополі-
тичні й безпекові загрози, які ство-
рила в регіоні Чорного моря окупа-

ція Росією українського Криму, по-
рушення прав людини на півост-
рові, а також можливі шля-
хи припинення незаконної 
анексії території України. 

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО
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Якимівська 2320355100 смт Якимівка Якимівська
Володимирівська

Горьківська
Давидівська

Новоданилівська
Переможненська

Радивонівська
Розівська
Таврійська

Чорноземненська
Шелюгівська

—»—

Бердянська 2310400000 м. Бердянськ Бердянська
Азовська

Нововасилівська

м. Бердянськ

Енергодарська 2312500000 м. Енергодар Енергодарська м. Енергодар
Запорізька 2310100000 м. Запоріжжя Запорізька м. Запоріжжя

Мелітопольська 2310700000 м. Мелітополь Мелітопольська м. Мелітополь
Токмацька 2311000000 м. Токмак Токмацька

Жовтнева
Новенська

Новопрокопівська
Остриківська

Очеретуватська

м. Токмак

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 27 травня 2020 р. № 625-р   
ПЕРЕЛІК 

розпоряджень Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 938 «Про затвердження перспективного плану форму-

вання територій громад Запорізької області» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 75, ст. 2479).
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1345 «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабі-

нету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 1, ст. 20).
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 718 «Про внесення змін до розпоряджень Кабінету Міні-

стрів України від 16 вересня 2015 р. № 938 і від 11 листопада 2015 р. № 1159» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 81, ст. 2695).
4. Пункт 1 змін, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 19 квітня 2017 р. № 266 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 36, ст. 1138).
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 114 «Про внесення змін до перспективного плану фор-

мування територій громад Запорізької області» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 20, ст. 663).
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. № 889 «Про внесення змін до перспективного плану 

формування територій громад Запорізької області» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 95, ст. 3137).
7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 51 «Про внесення змін до перспективного плану форму-

вання територій громад Запорізької області» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 16, ст. 556).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 17 червня 2020 р. № 685-р 
Київ

Про передачу цілісного майнового комплексу державного 
підприємства «Спецагро» до сфери управління Державної служби  
з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Передати цілісний майновий комплекс державного підприємства «Спецагро» (код згідно з ЄДРПОУ 38516592) із сфери управ-
ління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства до сфери управління Державної служби з питань без-
печності харчових продуктів та захисту споживачів.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 червня 2020 р. № 702-р 
Київ

Про забезпечення паливної збалансованості  
електроенергетичної галузі України та безпеки  

постачання електричної енергії
З метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії, сталої роботи енергетичних та вугільних підприємств в міжо-

палювальний період 2020 року та на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 грудня 2019 р. «Про невідклад-
ні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки», введеного в дію Указом Президента України від 2 грудня 2019 р. № 874:

1. Міністерству енергетики з урахуванням вимог частини п’ятої статті 44 Закону України «Про ринок електричної енергії» за-
твердити перелік генеруючих потужностей теплових електростанцій енергогенеруючих компаній в розрізі енергоблоків, які вико-
ристовують вугілля для виробництва електричної енергії та щодо яких здійснюватиметься пріоритетна диспетчеризація.

2. Рекомендувати приватному акціонерному товариству «Національна енергетична компанія «Укренерго» з урахуванням вимог 
операційної безпеки забезпечити пріоритетну диспетчеризацію встановлених генеруючих потужностей теплових електростанцій 
енергогенеруючих компаній, які не використовують природний газ  як основний та резервний вид палива для виробництва елек-
тричної енергії, крім природного газу, що використовується для технологічних потреб з метою підтримання стійкого горіння та 
виконання операцій із пуску / зупинки основного обладнання, згідно з пунктом 1 цього розпорядження.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня, що настає за днем його опублікування, та діє до 1 листопада 2020 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Ланшаков Олександр Олександрович, 27.12.1980 р.н., останнє відоме місце реєстрації: с. Михай-

люки Новоайдарського району Луганської області, вул. Молодіжна, буд. 29, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
290, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 26, 27 та 30 червня 2020 року о 09 год. 00 хв. до слідчого УСБУ у 
Львівській області Шоханова М. І. (м. Львів, вул. С. Бандери, 1, каб.  № 115) для вручення Вам процесуальних доку-
ментів при здійсненні спеціального досудового розслідування, ознайомлення з матеріалами кримінального прова-
дження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні №22018140000000019 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст.139 КПК України. 

Повістка про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як обвинуваченого Айрапетяна 

Гегама Аветіковича, 04.06.1970 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Барбюса, 
18А/10, за матеріалами кримінального провадження № 425/3784/19, 1-кп/425/225/20, на підставі обвинувального акта відносно 
Айрапетяна Г. А. за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Айрапетяну Г.А. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 26 червня 2020 року 
о 12 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 розглянуто за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

Втрачені документи на судно з бортовим номером «ua 6366 KV», 

видані на ім’я Гаюк Дмитра Олексійовича, вважати недійсними.

Краматорський міський суд Донецької області розглядає кримінальне провадження №229/2744/16-к (провадження  
№1-кп 234/543/20) за обвинуваченням відносно Селівана Андрія Володимировича, за ч. 1 ст.258-3 КК України.

Викликається обвинувачений: Селіван Андрій Володимирович, 21.08.1977 року народження, який зареєстрований у будин-
ку 119 по вул. Одеська у м. Макіївка Донецької області, на 02 липня 2020 року о 14-00 годині для участі у судовому засіданні, 
яке відбудеться в приміщенні Краматорського міського суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Маяковського, 21, каб. №18. 

Суддя Данелюк О. М.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошенняоголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
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ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

22..27
14..19

26..31
15..20

24..29
14..19

24..29
14..19

19..24
12..17

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 ЧЕРВНЯ

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

Укргiдрометцентр

Втрачений судновий бі-

лет на судно МКМ, номер 

«УХВ-0040-К», власник 

Еберт Олександр Володими-

рович, вважати недійсним.

Втрачений Судновий бі-

лет на човен, реєстраційний 

номер УОД 0259 К, регістро-

вий номер SRU 460142, ви-

даний на Купу Юрія Вален-

тиновича, вважати недій-

сним.

Національний банк України оголошує конкурс з визначення юридичної особи для здійснення управління  
непроданими активами банків, процедуру ліквідації яких розпочато до 22.09.2012

Національний банк України (далі — НБУ) оголошує конкурс із визначення юридичної особи для здійснення управ-
ління непроданими активами (далі — конкурс) АБ «АЛЛОНЖ» (код ЄДРПОУ 4362014), ВАТ «ЄБРЗ» (код ЄДРПОУ 
20685262), ВАТ СКБ «ДНІСТЕР» (код ЄДРПОУ 19159542), «АКБ «ТРАНСБАНК» (код ЄДРПОУ 16293211), ПАТ «ЗЕМЕЛЬ-
НИЙ БАНК», (код ЄДРПОУ 19358721), ПАТ «АБ «СИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 21564391), ВАТ БАНК «БІГ Енергія» (код ЄД-
РПОУ 20023463), ПАТ «КБ «СОЦКОМ БАНК» (код ЄДРПОУ 26364113), АКБ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК» (код ЄД-
РПОУ 19364130), АКАБ «УКРАЇНА», ПАТ «КБ «ВОЛОДИМИРСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 26120084), ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРО-
МИСЛОВИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 20021814), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 19357325), АБ 
«БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 19338316), АКБ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 19359904), ВАТ «КБ 
«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 19020301) (далі — разом Банки).

Претендентом може бути:
– банк, який надає послуги з довірчого управління коштами і цінними паперами за договорами з юридичними та фі-

зичними особами, за умови, що він здійснює беззбиткову діяльність, дотримується економічних нормативів, забезпечує 
в повному обсязі формування резервів за активними операціями та не є об’єктом застосування заходів впливу щодо об-
меження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій;

– юридична особа, яка здійснює професійну діяльність щодо надання аудиторських, юридичних, консалтингових, фі-
нансових послуг не менше трьох років, веде беззбиткову діяльність і не має заборгованості перед Державним бюдже-
том України та місцевими бюджетами.

Претендентом не може бути юридична особа, яка:
– є кредитором, пов’язаною особою або акціонером/учасником банку;
– не виконала зобов’язань перед цим банком;
– є стороною в судовій справі за участю банку.
Порядок проведення, умови конкурсу та додаткові вимоги до претендентів розміщені на сторінках:
– електронного майданчика оператора електронного аукціону за посиланням https://zakupki.prom.ua/;
– офіційного Інтернет-представництва НБУ за посиланням https://www.bank.gov.ua/.
Доступ до наявної в НБУ інформації та документів на непродані активи Банків, а також подання претендентами доку-

ментів відбуватиметься за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 1.
Кінцева дата подання пропозицій 05.08.2020.
Для отримання детальної інформації звертатися за електронною адресою: Dmytro.Hladchenko@bank.gov.ua.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідання, яке від-
будеться о 10 годині 30 хвилин 30 червня 2020 року в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, обвинуваченого Гелюха Анато-
лія Юрійовича, 15 вересня 1979 року народження, в рамках кримінального про-
вадження № 22014000000000338, внесеного до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 17 травня 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

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

Суддя Мартинов Є.О.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими наступні бланки:
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників назем-

них транспортних засобів серія AM: 7679896-7679898, 7260679, 7260676-7260677, 
9323754, 7259409, 9202524, 9215716, 9195301-9195302, 9303466, 9303490, 9204130, 
9192411, 7268576, 7255448, 7680421, 9229927, 9239018, 9312273; Зелена Картка 
Вся система, Азербайджан: 14949809, 14949790, 14949778, 13642071, 14493567, 
14493558; Зелена Картка «Білорусь, Молдова, Росія, Азербайджан»: 13660052, 
13351874, 13353539, 14983428, 14520507; добровільне страхування відповідальнос-
ті за оплату наданих послуг під час поїздки за кордон: 3230173, 3265472, 3239675, 
3256152-3256154, 3256159, 3265426, 3265450, 3298552, 3298567-3298573, 2948282, 
2948286, 3147293, 3280939, 3331577, 3309257-3309261, 3066374, 3167576.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Кузнецову Ларису Миколаївну, 30.09.1971 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Джанкой, вул. Люксембург, 11) у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 01.07.2020 року о 
08 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою!!! При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301 під го-
ловуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
вачену Лагутіну Наталію Михайлівну, 18.02.1974 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, 
м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11) у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 01.07.2020 
року о 08 год. 35 хв. Явка до суду є обов’язковою!!! При 
собі необхідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301 під го-
ловуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Літовченка Геннадія Івановича, 08.02.1955 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Саки, вул. Радянська, 33/71) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 01.07.2020 року о 08 
год. 50 хв.

Явка до суду є обов’язковою!!! При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301 під го-
ловуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як 
потерпілого: КАРПЕНКА Олександра Миколайовича (к/п 
№ 12012000000000029), у кримінальному провадженні 
за обвинуваченням Шепелева Олександра Олександро-
вича у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 
ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України та 
повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся  01 липня о 16:30 в приміщенні Святошинського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жи-
лянська, 142 .

У разі неявки потерпілого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю по-
терпілого.

Cуддя Л.Г. Косик

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Притуленко 
Олену Володимирівну, 05.03.1962 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 01.07.2020 року о 08 год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою!!! При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 301 під головуванням судді Павленко О.О.

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.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Філатову Єв-
генію Володимирівну, 15.11.1955 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь. вул. Павленка, 2) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 01.07.2020 року о 08 год. 40 хв.

Явка до суду є обов’язковою!!! При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива. 21, 
каб. 301 під головуванням судді Павленко О.О.

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.

Розшукуються спадкоємці Явнікова Юрія Тара-

совича, 02 липня 1945 року народження, помер-

лого 08 листопада 2019 року; який проживав: міс-

то Харків, вулиця Бучми, будинок 32 Б, кварти-

ра 63.

Прохання до спадкоємців з’явитися до нота-

ріальної контори за адресою: 61153, м. Харків, 

просп. Ювілейний, буд. 56, оф. 312 протягом мі-

сяця від публікації оголошення.

Тел. +380572623023, +380577516435, Нотарі-

ус Мітякіна С.З.

ПрАТ «ДАТАГРУП» інформує про введення в 

дію з 01.07.2020 року телекомунікаційної послу-

ги «0-800» для абонентів фізичних осіб.

Детальну інформацію про тарифи на послу-

гу «0-800» для фізичних абонентів розміщено 

на сайті  www.datagroup.ua. Отримати додаткову 

інформацію можна також за номером телефону 

Контакт-центру 0 800 210 000.

Новомосковською міською радою 29.05.2020 р. 
прийнято рішення № 1257 про припинення діяль-
ності вечірньої загальноосвітньої школи № 9  за-
гальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ сту-
пенів (код ЄДРПОУ 25540803, адреса: 51200,  
м. Новомосковськ, вул. Мітягіна, 21) шляхом лік-
відації та призначено ліквідаційну комісію, голо-
вою якої є начальник управління освіти виконав-
чого комітету Новомосковської міської ради Па-
дашуля Наталія Іванівна (тел. 0682064228).

Повідомляємо, що письмові заяви кредито-
рів приймаються за адресою: 51200, м. Новомос-
ковськ, вул. Гетьманська, 39 до 20.08.2020 року, 
але не менше двох місяців з дня публікації ого-
лошення.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Яценка 
Дмитра Сергійовича, 27.09.1983 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Пролетарська, 34, кв.109) у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 02.07.2020 року о 08 год. 40

Явка до суду є обов’язковою!!! При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 301 під головуванням судді Павленко О.О.

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.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Запорож-
ця Петра Петровича, 11.01.1950 року народження (останні відомі місця про-
живання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17а, АР Крим, 
м. Сімферополь, вул. Київська, 7а, кв.9) у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
01.07.2020 року о 08 год. 55 хв.

Явка до суду є обов’язковою!!! При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 301 під головуванням судді Павленко О.О.

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.

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРАЙМ АЛЬЯНС», код  

ЄДРПОУ 41677971, повідомляє про втрату Свідоцтва 

про реєстрацію фінансової установи, серія та номер ФК 

№1002, дата видачі 20.03.2018р., орган, що видав: Наці-

ональна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг 

Приватний нотаріус Горова Я.О. Гуляйпільсько-
го районного нотаріального округу Запорізької області  
(м. Гуляйполе, пл. Героїв України, буд. 17, кв. 2, Гуляй-
пільського району Запорізької області) запрошує Гем-
ського Анатолія Миколайовича, Гемського Миколу Пав-
ловича та Уразметову Ріту Вікторівну прибути до нотаріу-
са в строк до 23 липня 2020 року для прийняття спадщи-
ни на майно померлої Гемської Ганни Степанівни. У ви-
падку неявки у вказаний строк, свідоцтво про право на 
спадщину буде видане спадкоємцям, які своєчасно при-
йняли спадщину.

Приватне Підприємство «БЭЛЬ» (ідентиф. код юр. 

особи за ЄДРПОУ 24067799) повідомляє, що втрачено 

документ, а саме: Дозвіл на міжнародні вантажні переве-

зення №19668, який виданий 03.03.2019 року Управлін-

ням Укртрансбезпеки в Одеській області (ПВД «ОДЕСА»). 

Вважати його недійсним.

Відповідно до Наказу Товариства з обме-

женою відповідальністю «НЕБО-2005» (да-

лі — товариство) № 1-2020/ДОВ, Товариство по-

відомляє про відкликання всіх довіренос-

тей, виданих Товариством з моменту дер-

жавної реєстрації і до дати прийняття Наказу  

№ 1-2020/ДОВ (09 червня 2020 р.).
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