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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДАНИЛО ГЕТМАНЦЕВ:
«Переконаний, що 
ринки сприймуть 

цю подію спокійно, 
бо ніхто не 

відмовляється від курсу 
на макроекономічну 

фінансову 
стабільність, який веде 

Національний банк».

Лікарні другої хвилі готують 
до прийому пацієнтів

ЗДОРОВ’Я. З огляду на збільшення кількості хворих на ко-
ронавірусну недугу після пом’якшення карантину до боротьби з 
інфекцією долучилися лікарні другої хвилі. За словами заступ-
ника міністра охорони здоров’я, головного державного санітар-
ного лікаря Віктора Ляшка, в таких лікарнях 10,4 тисячі ліжок, 
готових до прийому хворих, з них 946 — у відділеннях інтенсив-
ної терапії. У цих лікарнях уже перебуває 542 пацієнти, із них 
64 — на реанімаційних ліжках. Ідеться про Закарпатську і Во-
линську області. Триває активна модернізація лікарень другої 
хвилі, як це було з лікарнями першої. Від початку епідемії до 
лікарень першої хвилі, які надають медичну допомогу хворим 
на коронавірусну недугу, поставлено 1118 апаратів ШВЛ, 1742 
монітори пацієнта, 917 оксигенераторів, 172 пересувні рентген-
апарати тощо. У цих лікарнях заповнення ліжок на рівні 16% 
(3900 ліжок), у відділеннях інтенсивної терапії — 22% (419 лі-
жок). Затребуваність апаратів ШВЛ — 3,7% (94 штуки).  

5 480 394 
людини у світі здолали COVID-19 від 

початку його поширення планетою.  
В Україні таких людей 20 053

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. Євросоюз не визнає підсумків російського 
псевдореферендуму у Криму, а Європарламент відхрестився 
від «групи спостерігачів»

«Референдум» у 
Криму нечинний, 
бо незаконний

Голова Комітету ВР із питань фінансів, податкової  
та митної політики про те, що відставка голови НБУ  
не вплине на курс гривні 

3 4 
ТОЧКА ЗОРУ 

Першого липня розпочався 
перехідний період  до регулювання 
небанківського фінансового ринку 
від Нацкомфінпослуг до Нацбанку 
згідно з відомим законом про спліт

ГРОШІ

Обираючи стратегію виходу 
із кризи, Україні треба 
зберегти атомну енергетику, 
послуговуючись досвідом  
держав Євросоюзу
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Європейська безпека перебуває у кризовому стані 
ВИКЛИК СУЧАСНОСТІ. Внаслі-

док російської воєнної агресії на укра-
їнському Донбасі вже загинуло 3094 
українських військових, поранень за-
знали майже 12 тисяч бійців. «Захи-
щаючи свою незалежність і терито-
ріальну цілісність у протистоянні ро-
сійській агресії, моя країна змушена 
платити жахливу ціну», — заявив на-
чальник Головного управління між-
народного співробітництва і верифі-
кації ЗСУ генерал-лейтенант Леонід 

Голопатюк під час онлайн-засідання 
Форуму безпекового співробітництва  
ОБСЄ.

Загинуло також 3353 цивільних 
осіб, ще понад 7 тисяч українських 
громадян було поранено й скалічено. 
Близько 1,8 мільйона українців були 
змушені залишити свої домівки, пові-
домляє Укрінформ. 

Збройна агресія Росії проти Украї-
ни стала безпрецедентним викликом 
сучасній системі безпеки: «Вперше 

після Другої світової війни здійснено 
спробу змінити сталий міжнародний 
порядок в Європі, зокрема у воєнний 
спосіб», — констатував генерал-лей-
тенант ЗСУ.

Найприкріше те, що ці події трива-
ють «не на периферії світу або в темні 
часи середньовіччя, а в центрі Євро-
пи й на початку 21 століття». «Тому це 
великий виклик європейській спільно-
ті, звідки постає надважливе завдан-
ня щодо виведення зі стану кризи 

системи європейської безпеки зара-
ди миру та стабільності у регіоні», — 
наголосив Леонід Голопатюк.

Тому в межах ОБСЄ слід створи-
ти дієві механізми контролю за вій-
ськовою діяльністю російсько-окупа-
ційних військ, дислокованих на тим-
часово окупованій території Донбасу 
та АР Крим.

«Україна продовжуватиме співпра-
цю в процесі модернізації віденсько-
го документа 2011 року (про заходи 

зміцнення довіри та безпеки) та в ін-
ших інструментах впливу ОБСЄ, що 
сприятимуть військовій стабільності, 
транспарентності та передбачуванос-
ті для усіх держав-учасниць, і закли-
кає їх долучатися до цього процесу», 
— наголосив військовий фахівець. 

На цьому тлі Україна серед 34 дер-
жав-учасниць ОБСЄ робить кроки у 
цьому напрямі, однак процес модер-
нізації віденського документа блокує 
Росія.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +15 +20 +24 +29 Черкаська +17 +22 +30 +35

Житомирська +14 +19 +24 +29 Кіровоградська +18 +23 +31 +36
Чернігівська +14 +19 +25 +30 Полтавська +17 +22 +30 +35
Сумська +15 +20 +27 +32 Дніпропетровська +18 +23 +33 +38
Закарпатська +13 +18 +24 +29 Одеська +18 +23 +33 +38
Рівненська +13 +18 +23 +28 Миколаївська +19 +24 +34 +39
Львівська +12 +17 +21 +26 Херсонська +19 +24 +34 +39
Івано-Франківська +12 +17 +22 +27 Запорізька +18 +23 +33 +38
Волинська +12 +17 +22 +27 Харківська +18 +23 +32 +37
Хмельницька +13 +18 +23 +28 Донецька +19 +24 +34 +39
Чернівецька +13 +18 21 +26 Луганська +17 +22 +33 +38
Тернопільська +13 +18 +22 +27 Крим +19 +24 +34 +39
Вінницька +14 +19 +28 +33 Київ +18 +20 +26 +28

Укргiдрометцентр

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

  Київський апеляційний суд  Кому: Януковичу В. Ф. 
  викликає Вас як обвинуваченого 
  на 11 год. 00 хв.20 липня 2020 року

 Місцезнаходження/місце проживання:
 04210, м. Київ, вул. Оболонська набережна,
 буд. 15, корпус 5, кв. 13

  за апеляційними скаргами захисників Рябовола Ю.П., Горошин-
ського О.О., Байдика О.А., Сердюка В.А. і Федоренка І.Л., Біленка 
Б.В. і Фозекош А.А. на вирок Оболонського районного суду міста Ки-
єва від 24 січня 2019 року стосовно Януковича В.Ф та за апеляцій-
ними скаргами захисників Байдика О.А. та Фозекош А.А. на ухвали 
Оболонського районного суду міста Києва від 20 березня 2019 ро-
ку, 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 особу (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 тим-
часово 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, цивільний відповідач, представ-
ник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зо-
крема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив 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 судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосова-
но привід.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поваж-
ної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України. 

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинуваченого Михайлова Миколу Петрови-
ча, 23.09.1959 р. н. (зареєстроване місце проживання: 
Донецька обл., смт Старобешеве, просп. Донецький, 
18, кв. 6) у судове засідання для здійснення спеціаль-
ного судового провадження у кримінальному прова-
дженні № 2201705010000000224 від 08.07.2017 (справа  
№ 328/921/18) за обвинуваченням Михайлова М.П. у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 17.07.2020 ро-
ку о 13-00 год. в залі судового засідання за адресою: За-
порізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У 
разі неявки обвинуваченого Михайлова М. П. криміналь-
не провадження буде здійснюватися за його відсутності. 
Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л., судді 
Курдюков В. М., Новікова Н. В.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ

СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ  
№ 54 А,

розташованого по вулиці Оноре де Бальзака  
у місті Києві

Шановні власники (співвласники) квартир у будинку 
№ 54 А, розташованому по вулиці Оноре де Бальзака у 
місті Києві!

Повідомляємо Вас про проведення установчих зборів 
співвласників багатоквартирного будинку, скликаних іні-
ціативною групою у відповідності до ст. 6 Закону Украї-
ни «Про об’єднання співвласників багатоквартирного бу-
динку».

Збори відбудуться 25 липня 2020 року о 16 год. 00 хв.  
за адресом: 02222, місто Київ, вулиця Сержа Лифаря, 20 
(в актовому залі ЖЕКу № 313).

При собі необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу, та документ, що підтверджує право власності на 
квартиру.

Проект порядку денного:
1. Про створення об’єднання співвласників багато-

квартирного будинку (далі — ОСББ) та затвердження 
його назви.

2. Про затвердження статуту ОСББ.
3. Про обрання уповноваженої особи для підписання 

статуту ОСББ.
4. Про обрання уповноваженої особи, відповідальної 

за державну реєстрацію ОСББ.
5. Вибори членів правління ОСББ.
6. Вибори членів ревізійної комісії (ревізора) ОСББ.
З повагою
Ініціативна група у складі: Анісімова Л. В. (кв. 

2, тел.: +380973310729), Наконечна Н. О. (кв. 29,  
тел.: +380505865464), Лугович Н. П. (кв. 60).

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинуваченого Коршунова Віктора Ігоровича, 
30.04.1989 р. н. (місце проживання: Донецька область, 
Старобешівський район, м. Кальміуське, вул. Циса, 18) у 
судове засідання для здійснення спеціального судового 
провадження у кримінальному провадженні, внесеному 
до ЄРДР за № 22017260000000004 від 16.02.2017 (спра-
ва № 727/10219/18) за обвинуваченням Коршунова В.І. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 17.07.2020 
року о 14-00 годині в залі судового засідання за адре-
сою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимир-
ська, 28. У разі неявки обвинуваченого Коршунова В. І. 
кримінальне провадження буде здійснюватися за його 
відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Ковален-
ко П. Л., судді Курдюков В. М., Новікова Н. В.

Загублений судновий квиток на мале судно, 

державний номер ДНП-1270К, на ім’я Мищенко Олексій Сергійович, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 

АЗ №009819 на судно Н-9513, виданий на ім’я Гресь Юрій Миколайович, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет, зареєстрований у Судновій книзі України 
з бортовим реєстраційним номером УЗВ-1686-К від 18 серпня 2005 року, 

на катер туристичний на ім’я Муравченка Федора Михайловича, 
вважати недійсним.оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 25 червня 2020 р. № 758-р 
Київ

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок
Відповідно до статей 92, 122, 123 і 149 Земельного кодексу України надати Службі 

автомобільних доріг у Донецькій області дозвіл на розроблення з урахуванням вимог 
державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою проекту землеустрою що-
до відведення земельних ділянок загальною площею 0,2093 гектара (землі держав-
ної власності лісогосподарського призначення (ліси), що перебувають у постійному 
користуванні державного підприємства “Слов’янське лісове господарство”, розташо-
ваних на території Слов’янського району Донецької області (Краматорське лісництво, 
квартал 77, виділ 2 (1), з подальшим вилученням і наданням їх зазначеній Службі у 
постійне користування із зміною цільового призначення для розміщення та експлуа-
тації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (для 
капітального ремонту та обслуговування автомобільної дороги загального користу-
вання державного значення Т-05-14 Добропілля — Лиман).

Службі автомобільних доріг у Донецькій області відповідно до законодавства пе-
редбачити у зазначеному проекті землеустрою розрахунок збитків, що будуть за-
вдані землекористувачу внаслідок вилучення земельних ділянок для потреб, не 
пов’язаних із лісогосподарським виробництвом.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 25 червня 2020 р. № 763-р 
Київ

Про затвердження складу Української частини 
Українсько-Польської Ради обміну молоддю

1. Затвердити склад Української частини Українсько-Польської Ради обміну мо-
лоддю відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республі-
ки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни від 17 січня 2018 р. № 19 «Про затвердження складу Української частини Україн-
сько-Польської Ради обміну молоддю».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 25 червня 2020 р. № 763-р

СКЛАД 
Української частини Українсько-Польської Ради  

обміну молоддю
ПОПАТЕНКО  
Марина Миколаївна

— заступник Міністра молоді та спорту, голова Україн-
ської частини 

БЛОЩИНСЬКИЙ  
Денис Володимирович

— голова правління Благодійної організації «Благодій-
ний фонд «Фундація соціальних інновацій «З країни 
в Україну» (за згодою)

БОРЗОВА  
Ірина Наумівна  

 — народний депутат України  (за згодою)

ЯРЕМА 
Олександр Йосипович

 — перший заступник Державного секретаря  Кабінету 
Міністрів України (за згодою)

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 червня 2020 р. № 771-р 
Київ

Про розподіл у 2020 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо підтримки територій, що зазнали негативного 

впливу внаслідок збройного конфлікту на сході 
України

1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України затверди-
ти розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здій-

Втрачене свідоцтво про здобуття повної середньої загальної освіти  
КВ №51861309, видане на ім’я Носара Віталія Олексійовича  

школою Оболонського району м. Києва І-ІІІ ступенів №9, 
вважати недійсним.

снення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 
збройного конфлікту на сході України, згідно з додатком.

2. Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій забезпечити 
погодження розподілу субвенції, передбаченого цим розпорядженням, з Комітетом 
Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 25 червня 2020 р. № 771-р

РОЗПОДІЛ 
у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  

на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного 
впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

Код бюджету Найменування місцевого бюджету ад-
міністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції, 
тис. гривень

Донецька область
05511000000 Бюджет Бахмутської міської об’єднаної 

територіальної громади
840

05501000000 Бюджет Лиманської міської об’єднаної 
територіальної громади

560

05202100000 Бюджет м. Авдіївки 1283,4
05209100000 Бюджет м. Добропілля 375
05507000000 Бюджет Сіверської міської об’єднаної 

територіальної громади
168

Львівська область
13303200000 Районний бюджет Городоцького райо-

ну (для м. Городка)
1111,6

13203100000 Бюджет м. Дрогобича 889
Луганська область

12316200000 Районний бюджет Старобільсько-
го району  
(для м. Старобільська)

490

Хмельницька область
22503000000 Бюджет Волочиської міської 

об’єднаної територіальної громади
350

Запорізька область
08533000000 Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади
143,8

08544000000 Бюджет Бердянської міської об’єднаної 
територіальної громади

770

______ 
Усього 6980,8

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 25 червня 2020 р. № 775-р 
Київ

Про внесення зміни до пункту 78 плану заходів щодо 
дерегуляції господарської діяльності та покращення 

бізнес-клімату
Внести зміну до пункту 78 плану заходів щодо дерегуляції господарської діяль-

ності та покращення бізнес-клімату, затвердженого розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 4 грудня 2019 р. № 1413 “Про затвердження плану заходів щодо 
дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, плану дій що-
до підвищення позиції України в рейтингу Світового банку “Ведення бізнесу” (“Doing 
Business”) та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабі-
нету Міністрів України”, виключивши у графі “Найменування заходу” абзац другий.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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