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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 25 червня 2020 року
USD 26.6509 EUR 30.0675 RUB 3.8562 / AU 47293,89 AG 473,11 PT 21663,98 PD 51313,64

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВІКТОР ЛЯШКО:
«Звертаюся до учнів і їхніх 

батьків: дотримуйтесь 
карантинних заходів, 

обмежте свою мобільність, 
не відвідуйте місця масового 

скупчення людей, мийте 
руки, обробляйте 

антисептиком, носіть 
маски у громадських 

будівлях».

МОЗ працює  
на випередження

ПРО ВСЯК ВИПАДОК. «Ми вже ретельно працюємо над роз-
гортанням другої хвилі наших лікарень, які надаватимуть допомо-
гу хворим на коронавірусну інфекцію. Тобто, ми вже усвідомлюємо, 
що по деяких областях через недбале ставлення до наших реко-
мендацій різко зростає кількість людей, яких госпіталізують, які по-
трапляють до лікарень, нам потрібно розгортати другу хвилю», — 
поділився на брифінгу планами Міністерства охорони здоров’я його 
очільник Максим Степанов. А заступник міністра охорони здоров’я, 
головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко доповнив цю 
інформацію конкретними цифрами: «З 23 тисяч ліжок, відведених у 
лікарнях першої хвилі, ми сьогодні маємо зайнятими ліжка з хвори-
ми на коронавірусну хворобу — 3895. З них у відділеннях інтенсив-
ної терапії зайнято 350 ліжок. Загалом на штучній вентиляції легень 
перебуває 82 пацієнти в лікарнях першої хвилі. Паралельно з цим 
готуємо лікарні другої хвилі. Наразі у нас підготовлено 11 тисяч 576 
ліжок у лікарнях другої хвилі, які готові приймати хворих з коронаві-
русною хворобою», — цитує УНІАН слова фахівця. 

1,5 млн грн
одноразової допомоги виплачуватиме 

Фонд соціального страхування родинам 
померлих від коронавірусу COVID-19 

медпрацівників 
СТИХІЯ. Колосальна повінь у Західній Україні масштабніша 
ніж у 2008 році. Прем’єр розбирався із ситуацією на місці

Заступник міністра охорони здоров’я, головний 
державний санітарний лікар про убезпечення 
випускників на період складання ними ЗНО

4 5 
СУСПІЛЬСТВО

На Буковині тривають 
перипетії довкола подальшої 
долі обласного дитячого 
протитуберкульозного 
санаторію

МЕДИЦИНА

У прифронтовій Донеччині 
більше чотирьох років працює 
заклад, де переймаються 
проблемами колишніх 
учасників АТО та ООС
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Як змусять сплатити борги 
ГАРЯЧА ТЕМА. Зі злісних неплатників за рішенням суду зможуть стягувати  
до 50% зарплати

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Борги за спожиті комуналь-
ні послуги — гостра й болю-

ча тема для багатьох українців. 
Тим паче в нинішні складні часи, 

коли через пандемію коронавіру-
су чимало людей втратили робо-
ту або не отримували зарплатню 
кілька місяців. Найперше дума-
єш про те, як прогодувати родину. 
Решта ж, проти волі, відходить на 
другий план. І все ж, ніде правди 

діти, наприкінці місяця біля по-
штових відділень і банківських 
кас у чергах з бажанням спла-
тили за газ, воду і світло частіше 
можна побачити пенсіонерів або 
мам з візочками, аніж респекта-
бельно вбрану людину середньо-

го віку. Можна, звісно, припусти-
ти, що така людина сплачує за ко-
мунальні послуги з дому через ін-
тернет. Проте, на жаль, далеко не 
кожна. Тож і маємо нині те, до чо-
го спричинилася безвідповідаль-
ність певної кількості українців.

Заступник міністра розви-
тку громад та територій Наталія  
Хоцянівська розповіла, що станом 
на 1 травня 2020 року загальна за-
боргованість за комунальні 
послуги в державі переви-
щила 63 мільярди гривень. 3

Біда великої 
води
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 26 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +13 +18 +27 +32 Черкаська +13 +18 +25 +30

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

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ
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температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза
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Корольовський районний суд м. Житомира 
викликає Габову Юлію ІОріївну як обвинуваче-
ну у кримінальному провадженні № 296/133/17 
по обвинуваченню у вчиненні кримінального 
правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
під головуванням судді Покатілова О.Б. 
у судові засідання, що відбудуться 16 липня 
2020 року о 15-30 год. та 12 серпня 2020 року  
о 14-30 год. в приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Жи-
томир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченої в судове засідання 
обов’язкова.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголо-
шення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеці-
ального судового провадження.

ДО УВАГИ! РЕОРГАНІЗАЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ! 
Комісією з припинення Миколаївсько-

го обласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України роз-
почато роботу з припинення, здійснюють-
ся усі необхідні дії відповідно до чинного 
законодавства. Відомості щодо: рішення 
про припинення юридичної особи, відо-
мостей про комісію з припинення (лікві-
датора, ліквідаційну комісію тощо) та про 
строк для заявлення кредиторами своїх 
вимог оприлюднено на офіційному веб- 
порталі Міністерства юстиції України за 
посиланням https://usr.minjust.gov.ua/ua/
publication_info.

КС «КФ.ЮА»
(код ЄДРПОУ 41672177)

повідомляє своїх членів про проведення 
загальних зборів, які відбудуться   

02 серпня 2020 р. о 10 годині  
за адресою:

м. Київ, вул. В. Гетьмана, 6А, оф. 602
Реєстрація з 09.00 до 10.00

Порядок денний
1. Внесення змін і доповнень  до Стату-

ту кредитної спілки.
2. Затвердження річних результатів ді-

яльності кредитної спілки, звітів спосте-
режної ради, правління та кредитного ко-
мітету і висновків ревізійної комісії.

3. Обрання та відкликання членів спо-
стережної ради та ревізійної комісії.

4. Прийняття рішення про збільшення 
пайового капіталу кредитної спілки шля-
хом збільшення розміру обов’язкового 
пайового внеску або внесення додаткових 
пайових внесків.

5. Прийняття рішення про порядок роз-
поділу доходу та покриття збитків кредит-
ної спілки.

6. Затвердження положень про спосте-
режну раду, ревізійну комісію, кредитний 
комітет та правління.

7. Інші питання.

Повістка про виклик обвинуваченого 
в судове засідання, по якому 

здійснювалося спеціальне досудове 
розслідування

Обвинувачений Аверін Костянтин Єв-
генійович, 22.01.1985 року народжен-
ня, у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до 
вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання в поряд-
ку спеціального судового провадження, 
яке відбудеться 02 липня 2020 року о 09 
год. 00 хв. у приміщенні Октябрського 
районного суду м. Полтави за адресою:  
м. Полтава, вул. Навроцького, 5, зал  
№ 48, для участі в судовому засіданні як 
обвинувачений. Обвинувачений Аверін 
К.Є. зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, м. Хрустальний (Красний 
Луч), вул. Нова, 6, кв. 59.

Поважні причини неприбуття особи 
на виклик до суду передбачені ст. 138 
КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого 
передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Після опублікування оголошення в 
пресі обвинувачений вважається пові-
домленим про дату, час та місце розгля-
ду справи. У разі неявки обвинувачено-
го справу буде розглянуто за його від-
сутності.

Суддя В.М. Микитенко

Повістка про виклик на судовий 
розгляд справи за відсутністю 

обвинуваченого  
у порядку спеціального судового 

провадження
Обвинувачений Дудченко Євген Ген-

надійович, 07.06.1985 року народжен-
ня, останнє відоме місце проживан-
ня: Херсон, вул. Перекопська, 163, кв. 
65 відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК 
України повідомляється, що 15.04.2019 
року Херсонським міським судом Херсон-
ської області по кримінальному прова-
дженню №12018230020001005 за об-
винуваченням Дудченка Євгена Генна-
дійовича за ст. 115 ч.2 п.6, 187 ч.4, 289  
ч. 3 КК України постановлена ухвала 
про здійснення розгляду справи за від-
сутністю обвинуваченого (in absentia) у 
порядку спеціального судового прова-
дження.

Також Дудченко Є.Г. повідомляється, 
що йому необхідно з’явитися 02.07.2020 
року о 8-00 год. у каб.208 до Херсонсько-
го міського суду Херсонської області за 
адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 
6/29 для участі у розгляді кримінально-
го провадження №766/8832/19 за ст. 115 
ч.2 п.6, 187 ч.4, 289 ч. 3 КК України як об-
винуваченому.

Повну інформацію можливо зна-
йти на офіційному сайті Херсонсько-
го міського суду Херсонської області  
ksm.ks.court.gov.ua

Суддя Корольчук Н.В.

Корольовський районний суд м. Жи-
томира викликає Чернораєва Віталія Бо-
рисовича, 11.06.1960 р. н. як обвинува-
ченого у кримінальному провадженні № 
296/3193/19 1-кп/296/406/20 у вчиненні 
кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 
258-3, ч. 2 ст. 260 КК України,  під голо-
вуванням судді Шимон Л.C. в судове за-
сідання, що відбудеться 02.07.2020 ро-
ку о 12 год. 30 хв. та 18.08.2020 року о 
09 год. 30 хв. в приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний, 1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченого в судове засі-
дання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Петрова Владислава Антонови-
ча, 30.10.1959 р. н., як обвинуваченого у кримі-
нальному провадженні № 296/2604/20 по обви-
нуваченню у вчиненні кримінального правопо-
рушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, під го-
ловуванням судді Скрипки О.В., у судове 
засідання, що відбудеться 08 липня 2020 року 
об 11-00 год. в приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Жи-
томир, майдан Соборний, 1, зал № 1 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

У разі неявки обвинуваченого до суду, ого-
лошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Повістка про виклик до суду обвинува-
ченого Дерменжи Валерія Костянтинови-
ча, 18.06.1976р.н., зареєстрованого за адре-
сою: Одеська область, Ізмаїльський район,  
с. Кам’янка, вул. Калініна,127, відповідно до ви-
мог 297-5, 323 КПК України для участі в судо-
вому засіданні з розгляду кримінального прова-
дження в порядку спеціального судового прова-
дження стосовно Дерменжи В.К., обвинувачено-
го у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст.258-
3 КК України, яке відбудеться 06.07.2020 року о 
12 год. 00 хв., за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, Приморський районний суд м. Оде-
си, зал судових засідань №229. Поважні причини 
неприбуття особи на виклик суду згідно зі стат-
тею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обви-
нуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК 
України.

Суддя Коваленко В.М.

Повістка про виклик підозрюваного при 
здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Обвинувачений Селіванов Олексій Володими-

рович, 05.07.1979 р.н., зареєстрований: м. Оде-
са, вул. Бреуса, 61/8, кв. 58, відповідно до вимог 
ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судо-
ве засідання, що відбудеться 10.07.2020 року oб 
11 годині 00 хвилин, до зали судових засідань  
№ 108 Приморського районного суду м. Одеси 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик 
суду встановлені статтею 138 КПК України. На-
слідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Попревич В.М.

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України Шин-
гірію Володимиру Миколайовичу, 11.05.1962 ро-
ку народження, громадянину України, уроджен-
цю м. Алейськ, Алтайський край Російської Фе-
дерації, зареєстрованому за адресою: Авто-
номна Республіка Крим, м. Саки, вул. Радян-
ська, буд. 6, кв. 51, необхідно з’явитися 13 лип-
ня 2020 року о 09 год. 15 хв., 14 липня 2020 року  
о 09 год. 15 хв., а також 15 липня 2020 року о 
09 год. 15 хв. до слідчого 2 відділення (з дис-
локацією у м. Київ) СВ ГУ СБ України в АР Крим 
(з дислокацією у м. Херсон) за адресою: м. Київ, 
вул. Ділова, 24 для вручення письмового повідо-
млення про підозру, допиту та проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42017160690000078 за ознаками кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 438 КК України як підозрюваному.

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

Номер лота: GL1N318533; GL25N018535-GL32N018695, 
GL23N018726 (162 лота)

Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити, земельні ділянки
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 01.07.2020; 03.07.2020

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (аукціону) /електронного аукціону по кожно-
му лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.
sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/47446-asset-sell-id-278550,47470-asset-
sell-id-278657

Втрачений студентський квиток, виданий Харківським обласним 

медичним коледжем (ХОМК) 2016 р. на ім’я Сергєйчик Маргарити 

Михайлівни, 
вважати недійсним.

Приватний нотаріус Житомирського місько-
го нотаріального округу Ширяєва О. В. повідо-
мляє про відкриття спадщини до майна помер-
лого 17 жовтня 2016 року 

БОРКОВСЬКОГО Леоніда Вікентійовича. 
Пропоную спадкоємцям першої черги спад-

кування за законом, які прийняли спадщину до 
майна померлого Борковського Леоніда Вікен-
тійовича, у триденний термін з моменту публі-
кації цього оголошення, звернутись до нотарі-
уса. Робоче місце нотаріуса зареєстровано за 
адресою: 10014, м. Житомир, майдан Собор-
ний, 2/2, кв. №89. Тел. 0982011608.

Адмінколегія Київського обласного ТВ  
АМКУ прийняла рішення від 29.05.2020 
№60/22-р/к у справі №123/60/133-рп/к.19 про 
вчинення ТОВ «ТД «Берислав збут» (39121022) 
та ТОВ «НВП «Промтехцентр» (39118200) по-
рушення, яке передбачене п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 
ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції». 
Рішенням накладені штрафи: ТОВ «ТД «Берис-
лав збут» — 68 тис. грн, ТОВ «НВП «Промтех-
центр» — 68 тис. грн.

З текстом рішення можна ознайомитись на 
офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням 
http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/
index.

Хмельницьке обласне територіальне від-
ділення Антимонопольного комітету Украї-
ни повідомляє, що адміністративною коле-
гією відділення 14 лютого 2020 року роз-
порядженням №72/11-рп/к розпочато роз-
гляд справи №72/11-20 товариства з обме-
женою відповідальністю «Подільський зе-
мельний центр» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи — 39090877) та товариства з 
обмеженою відповідальністю «Крок Центр» 
(ідентифікаційний код юридичної особи — 
37971513).

  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 управління Міністерства розвитку еконо-
міки, торгівлі та сільського господарства до сфери управління Державної служби з 
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 червня 2020 р. № 686-р 
Київ

Про підписання Спільної заяви про наміри 
між Урядом України та Урядом Федеративної 

Республіки Німеччина стосовно започаткування 
енергетичного партнерства

Схвалити проект Спільної заяви про наміри між Урядом України та Урядом Фе-
деративної Республіки Німеччина стосовно започаткування енергетичного партнер-
ства.

Уповноважити першого заступника Міністра енергетики Буславець Ольгу Анато-
ліївну підписати зазначену Спільну заяву.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 червня 2020 р. № 694-р 
Київ

Про погодження передачі будівлі у м. Охтирці  
в державну власність

Погодитися з пропозицією Державної казначейської служби та Охтирської 
міської ради (Сумська область) щодо передачі будівлі (реєстраційний номер 
1647774859102) на пл. Успенській, 1, у м. Охтирці, що розміщена на земельній ді-
лянці площею 0,2113 гектара (кадастровий номер 5910200000:11:008:0035), в дер-
жавну власність з віднесенням її до сфери управління зазначеної Служби.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 19 червня 2020 р. № 705-р 
Київ

Про звільнення Абрамовського Р. Р. 
з посади заступника Міністра енергетики  

та захисту довкілля України
Звільнити Абрамовського Романа Романовича з посади заступника Міністра 

енергетики та захисту довкілля України у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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