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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

СЕРГІЙ МАРЧЕНКО:
«Я не бачу особливих 

ризиків у частині 
стабільної валютно-
курсової політики. Я 

вважаю, волатильність 
не буде значною та 
укладатиметься в 
нинішніх межах».

Чотири пріоритети 
проти насильства 

СОЦІУМ. Нульова толерантність до домашнього насильства — 
той соціальний принцип, який держава прагне сформувати в сус-
пільстві. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час 
зустрічі із представниками громадських і міжнародних організацій 
за участі Президента Володимира Зеленського щодо реалізації дер-
жавної політики із протидії та запобігання домашньому насильству. 

На 1 серпня створено 28 притулків для прихистку постраждалих. 
Працює 11 денних центрів перебування людей, що потребують за-
хисту. Для їхньої підтримки існують майже 400 бригад соціально-
психологічної допомоги. І робота за цими напрямами триватиме й 
надалі. Денис Шмигаль назвав чотири пріоритетні завдання уря-
ду на найближчі роки. «Запобігання насильству. Забезпечення по-
страждалих послугами й захистом. Притягнення кривдника до пе-
редбаченої законом відповідальності. Дуже важливо, аби кожен ви-
падок мав належну увагу відповідальних фахівців. І розвиток меха-
нізмів державно-суспільного партнерства у спільній роботі із запобі-
гання й протидії насильству», — цитує департамент комунікацій Се-
кретаріату Кабінету Міністрів слова Прем’єра. 

68% 
ВВП становитиме на кінець 2020 року 

державний борг України, за прогнозом 
Міністерства фінансів   

ВИСОКА ВІДЗНАКА. Міжнародну нагороду ім. Нансена  
в європейському регіоні отримала Урядова уповноважена  
у справах людей з інвалідністю Тетяна Баранцова

Досвід: перемагати 
обставини

Міністр фінансів про впевненість у продовженні 
стабільної політики Національного банку на валютному 
ринку 
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Заступник міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства Тарас Качка розповідає 
про вибухове прискорення для 
торгівлі між Україною і Туреччиною

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Під час фестивалю  
«Українська весна» у Брюсселі 
Олег Сенцов закликав писати 
листи українським політичним 
в’язням в РФ
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Міжнародна підтримка застерігає агресора 
ХІД У ВІДПОВІДЬ. Практичне ви-

конання завдань у Чорному морі в 
межах командно-штабних навчань 
«Об’єднані зусилля-2020» розпоча-
ла Корабельна тактична група Вій-
ськово-Морських сил ЗСУ. Судна 
пройшли суднохідним каналом Бузь-
ко-Дніпровського лиману, після чо-
го виконали елементи спільного ма-
неврування в Чорному морі.

Загалом морська компонента на-
вчань передбачає виконання комп-
лексу практичних завдань в аква-

торії Чорного моря, повідомляє у 
фейсбуці пресслужба командуван-
ня ВМС. Команди кораблів опрацю-
ють перехід морем у строях та орде-
рах, артилерійські стрільби, трален-
ня мінно небезпечних водних діля-
нок, заходи підводної антидиверсій-
ної боротьби, висадку морського де-
санту на необладнану ділянку узбе-
режжя тощо.

У стратегічних командно-штаб-
них навчаннях «Об’єднані зусил-
ля-2020», які відбуваються 22—25 

вересня у відповідь на проведен-
ня Росією навчань «Кавказ-2020» 
поблизу кордонів України, беруть 
участь близько 12 тисяч військово-
службовців і 700 одиниць техніки.

Уперше до навчань буде залуче-
но військові підрозділи країн-членів  
НАТО США і Великої Британії для 
спільного виконання навчально-бо-
йових завдань. За проведенням на-
вчань спостерігатимуть майже 200 
іноземних інструкторів, розповів 
напередодні начальник Головного 

управління доктрин та підготовки Ге-
нерального штабу ЗСУ генерал-ма-
йор Олексій Таран.

Під час вишколу підрозділи засто-
совуватимуть ударні безпілотні апа-
рати Bayraktar, ракетний комплекс 
«Нептун», комплекс залпового вог-
ню «Вільха».

«Проведення стратегічно-
го командно-штабного навчан-
ня «Об’єднані зусилля-2020» дасть 
змогу продемонструвати готовність 
України дати відсіч збройній агресії 

самостійно та з використанням ме-
ханізмів міжнародної підтримки, під-
вищити взаємосумісність із силами 
і засобами НАТО», — цитує УНІАН 
слова Олексія Тарана. 

Україна уважно стежить за пере-
бігом навчань «Кавказ-2020», аби 
своєчасно виявити ознаки загроз 
національній безпеці, цитує УНІАН 
слова Секретаря РНБО Олексія Да-
нілова. Це підтвердили й у Головно-
му управлінні розвідки вітчизняного 
Міноборони.
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Оболонський районний суд м. Києва викликає підозрюва-
ного Антюфєєва Володимира Юрійовича для розгляду клопо-
тання прокурора відділу процесуального керівництва досудо-
вим розслідуванням та підтримання державного обвинува-
чення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управ-
ління процесуального керівництва та нагляду за додержан-
ням законів органами, що провадять оперативно-розшукову 
діяльність, головної військової прокуратури Генеральної про-
куратури України Солошенка Ю.І. про здійснення спеціально-
го досудового розслідування по кримінальному провадженню 
№42017000000001126 від 11.04.2017 року в судове засідання, 
яке відбудеться на 09:45 годину 01 жовтня 2020 року в при-
міщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ. вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені стат-
тею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинува-
ченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та за-
хисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 
325 КПК України, цивільного позивача, цивільною відповідача 
та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О.В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Кагітіну Ірину Володимирівну у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК Украї-
ни у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
05 жовтня 2020 року о 12:30 годині в приміщен-
ні Оболонського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинува-
ченого, свідка, потерпілого, цивільного відповіда-
ча передбачені статтею 139 КПК України, а також 
наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтею 323 КПК України, прокурора та захисника 
— статтею 324 КПК України, потерпілого — стат-
тею 325 КПК України, цивільного позивача, ци-
вільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекла-
дача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О.В.

Запрошення до участі  
у закупівельній процедурі 

Компанія «NIRAS» 
запрошує зацікавлених постачальни-
ків подавати пропозиції на відкритий 
тендер UA-NIRAS-SG-2020-3.03-2 
«Постачання та доставка ознаку-
вання для центрів надання адміні-
стративних послуг, U-LEAD раунд 3» 
для територіальних громад Украї-
ни. Пропозиції мають бути подані у 
електрон ній формі не пізніше 18:00 
16 жовтня 2020 року (за київським 
часом).
Документація і детальна інформація — 
https://tsnap.ulead.org.ua/en/announcements/

Запрошення до участі  
у закупівельній процедурі 

Компанія «NIRAS» 
запрошує зацікавлених поста-
чальників подавати пропози-
ції на відкритий тендер UA-NIRAS-
MB-2020-3.04-2 «Постачання мо-
більних центрів надання адміні-
стративних послуг, U-LEAD раунд 
3» для територіальних громад Укра-
їни. Пропозиції мають бути подані у 
електронній формі не пізніше 18:00 
19 жовтня 2020 року (за київським 
часом).
Документація і детальна інформація — 
https://tsnap.ulead.org.ua/en/announcements/

Викликається обвинувачений Вень 

Леонід Станіславович 11.02.1956 р.н. 

до Печерського районного суду м. 

Києва 07 жовтня 2020 року на 09-

30 год. за адресою: м. Київ, вул. Во-

лодимирська, 15, каб. 302, для учас-

ті в підготовчому судовому засідан-

ні з розгляду кримінального прова-

дження за обвинуваченням Вень Ле-

оніда Станіславовича за ч. 1 ст. 111 

КК України.

Суддя Смик С.І.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Овдієнка 
Олександра Дмитровича, що обвинувачується у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
01 жовтня 2020 року о 12:00 годині в приміщенні Оболонського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 
цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку-
рора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 
КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представни-
ків — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта 
— статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О.В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бурштейна 
Сергія Абрамовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч.1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 06 
жовтня 2020 року о 12:00 годині в приміщенні Оболонського районного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 
цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку-
рора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 
КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представни-
ків — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта 
— статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О.В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Калина Петра Савелійови-
ча, 26.09.1949 р.н. (який фактично проживає за адресою: АР Крим, Сімфе-
ропольський район, с. Журавлівка, вул. Невідома, 19), обвинуваченого у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
в підготовче судове засідання, призначене 29.09.2020 року об 11 год. 15 хв. 
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що посвід-
чує особу. Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні від-
будеться в приміщення Дарницького районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Коляденко П.Л.
Дарницький районний суд м. Києва викликає Ільїна Едуарда Миколайовича, 04.05.1968 

р.н. (який зареєстрований за адресою: Луганська обл., м. Стаханов, вул. Юних Ленінців,  
5-А, кв. 94, проживав у м. Києві по вул. Лятошинського, 8, кв. 43), обвинуваченого у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, у су-
дове засідання, призначене 01 жовтня 2020 року о 12 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.
Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в приміщення Дарницького 

районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідо-

мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.                           Суддя Коляденко П.Л.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Георгіаді Ларису Федорівну, 15.05.1960 
р.н. (яка проживає за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Безпалого, 48), обвинуваче-
ну у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у під-
готовче судове засідання, призначене 30.09.2020 року о 14 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.
Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в приміщенні Дарницького 

районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідо-

мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.           Суддя Коляденко П.Л.

Розшукується Гулієва Ельві-
ра Чінгіз кизи, 07.06.1974 р.н., 
яка є спадкоємицею 
ВІДАНОВОЇ НАДІЇ МИХАЙЛІВНИ, 
1945 р.н., померлої 12.03.2020 р. 
Звертатися до П’ятої Харківської 
державної нотаріальної конто-
ри (відокремлений підрозділ) за 
адресою: вул. Ярослава Мудро-
го, 26, м. Харків, 61024.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвину-
вачену Романову Любов Владиславівну, що обвинувачу-
ється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК 
України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
06 жовтня 2020 року об 11:15 годині в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О.В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Авдєєва Максима Петровича, що обвинува-
чується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 07 жовтня 2020 року о 10:00 годині в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О.В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Харченко Ірину Олександрівну, що обвинувачу-
ється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК 
України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
06 жовтня 2020 року о 10:30 годині в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О.В.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Мерзлова Олексан-
дра Геннадійовича для розгляду кримінально-
го провадження, внесеного до ЄРДР 11.04.2016 за  
№ 42016020420000081 відносно Мерзлова Олек-
сандра Геннадійовича, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111; ч. 1 ст. 408 КК 
Украї ни, та повідомляє, що підготовче судове засі-
дання відбудеться 30.09.2020 року об 11 год. 30 хв. 
в приміщенні Святошинського районного суду міста 
Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А,  
каб. 401-402.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Жмудь В.О.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Щодо програмування кодів УКТ ЗЕД при продажу  
алкогольних коктейлів

КОРИСНО ЗНАТИ. З 01.08.2020 
набрали чинності зміни до Закону 
України від 06.07.1995 № 265/95-ВР 
«Про застосування реєстраторів роз-
рахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг» 
(далі — Закон № 265) щодо обов’язку 
суб’єктів господарювання попере-
днього програмування кодів згідно з 
УКТ ЗЕД для всіх підакцизних това-
рів.

З огляду на це звертаємо ува-
гу платників податків, що алко-
гольні коктейлі відносяться до коду 
22089069 товарної підкатегорії згідно 
з УКТ ЗЕД.

Суб’єкти господарювання при 
продажу алкогольних коктейлів 
зобов’язані проводити розрахун-
кові операції на повну суму покуп-
ки через реєстратори розрахунко-
вих операцій (далі — РРО) або че-
рез зареєстровані фіскальним сер-
вером контролюючого органу про-
грамні РРО (далі — ПРРО) та в 
обов’язковому порядку надавати 
споживачу розрахунковий документ 
встановленої форми та змісту на по-
вну суму проведеної операції, ство-
рений в паперовій та/або електрон-
ній формі, із зазначенням у такому 
розрахунковому документі попере-
дньо запрограмованого коду УКТ 
ЗЕД для алкогольних коктейлів.

Так, правовідносини у цій сфері ре-
гулюються Законом №265 та Зако-
ном України від 04.06.2020 № 674-IX 

«Про Митний тариф України» (далі — 
Закон № 674).

Відповідно до ст. 1 Закону № 674, 
який набрав чинності 03.07.2020, 
митний тариф України є невід’ємною 
частиною Закону № 674 та містить 
перелік ставок загальнодержавно-
го податку — ввізного мита на това-
ри, що ввозяться на митну терито-
рію України і систематизовані згідно 
з Українською класифікацією това-
рів зовнішньоекономічної діяльності 
(УКТ ЗЕД), складеною на основі Гар-
монізованої системи опису та коду-
вання товарів.

Коди товарів згідно з УКТ ЗЕД (вер-
сії 2017 року), затверджені Законом 
№ 674, застосовуються, починаючи з 
03.07.2020 року.

Окремі позиції кодів товарів згід-
но з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), ви-
значених у митному тарифі України, 
встановленому Законом № 674, від-
різняються від тих кодів товарів згідно 
з УКТ ЗЕД (версії 2012 року), які були 
визначені у митному тарифі України, 
встановленому Законом України від 
19.09.2013 № 584-VII «Про Митний та-
риф України», чинному до 02.07.2020 
(включно).

  Наказом Державної митної служ-
би України від 01.07.2020 № 234 бу-
ло затверджено Перехідні таблиці від 
УКТ ЗЕД версії 2012 року до УКТ ЗЕД 
версії 2017 року, які є довідковим ма-
теріалом для зручнішого використан-
ня УКТ ЗЕД (версії 2017 року).

Зазначеним наказом, зокрема, ви-
значено, що код УКТ ЗЕД 2208906900 
«Інші напої, що містять спирт» (версії 
2012 року) повторно застосовано для 
коду УКТ ЗЕД 2208906900 «Інші на-
пої, що містять спирт» (версії 2017 ро-
ку) без змін обсягів товарів, що класи-
фікуються в них. Тобто фактично код 
УКТ ЗЕД 2208906900 «Інші напої, що 
містять спирт» Законом № 674 не змі-
нено.

Згідно з Поясненням до Української 
класифікації товарів зовнішньоеконо-
мічної діяльності, затвердженим на-
казом Державної фіскальної служби 
України від 09.06.2015 № 401 (із змі-
нами, внесеними наказом ДФС від 
11.01.2019 № 20), товарна категорія 
22089069 включає також спиртні на-
пої, змішані один з одним, або спиртні 
напої, змішані з фруктовими або ово-
чевими соками (коктейлі).

Відповідно до пп. 1, 2 ст. 3 Закону 
№ 265, cуб’єкти господарювання, які 
здійснюють розрахункові операції в 
готівковій та/або в безготівковій фор-
мі (із застосуванням електронних пла-
тіжних засобів, платіжних чеків, же-
тонів тощо) при продажу товарів (на-
данні послуг) у сфері торгівлі, громад-
ського харчування та послуг, а також 
операції з приймання готівки для по-
дальшого її переказу зобов’язані:

проводити розрахункові операції на 
повну суму покупки (надання послу-
ги) через зареєстровані, опломбовані 
у встановленому порядку та переве-

дені у фіскальний режим роботи реє-
стратори розрахункових операцій або 
через зареєстровані фіскальним сер-
вером контролюючого органу ПРРО із 
створенням у паперовій та/або елек-
тронній формі відповідних розрахун-
кових документів, що підтверджують 
виконання розрахункових операцій, 
або у випадках, передбачених Зако-
ном № 265, із застосуванням зареє-
строваних у встановленому порядку 
розрахункових книжок;

надавати особі, яка отримує або 
повертає товар, отримує послугу або 
відмовляється від неї, включаючи ті, 
замовлення або оплата яких здійсню-
ється з використанням мережі інтер-
нет, при отриманні товарів (послуг) в 
обов’язковому порядку розрахунко-
вий документ встановленої форми та 
змісту на повну суму проведеної опе-
рації, створений в паперовій та/або 
електронній формі (у тому числі, але 
не виключно, з відтворюванням на 
дисплеї РРО чи дисплеї пристрою, на 
якому встановлений ПРРО QR-коду, 
який дозволяє особі здійснювати його 
зчитування та ідентифікацію із розра-
хунковим документом за структурою 
даних, що в ньому міститься, та/або 
надсиланням електронного розра-
хункового документа на наданий та-
кою особою абонентський номер або 
адресу електронної пошти).

Пунктом 11 ст. 3 Закону № 265 ви-
значено, що суб’єкти господарюван-
ня, які здійснюють розрахункові опе-

рації в готівковій та/або в безготів-
ковій формі (із застосуванням елек-
тронних платіжних засобів, платіж-
них чеків, жетонів тощо) при прода-
жу товарів (наданні послуг) у сфері 
торгівлі, громадського харчування та 
послуг, а також операції з прийман-
ня готівки для подальшого її перека-
зу зобов’язані проводити розрахун-
кові операції через РРО та/або через 
ПРРО з використанням режиму попе-
реднього програмування найменуван-
ня товарів (послуг) (із зазначенням ко-
ду товарної підкатегорії згідно з УКТ 
ЗЕД для підакцизних товарів), цін то-
варів (послуг) та обліку їх кількості.

Форму та зміст розрахункового до-
кумента визначено Положенням про 
форму та зміст розрахункових до-
кументів, яке затверджене наказом 
Міністерства фінансів України від 
21.01.2016 № 13 із змінами та допо-
вненнями, (далі — Положення № 13).

Так, пунктами 1 та 2 розд. ІІ Поло-
ження № 13 визначено, що фіскаль-
ний касовий чек на товари (послу-
ги) — це розрахунковий документ, 
надрукований РРО при проведен-
ні розрахунків за продані товари (на-
дані послуги), який повинен місти-
ти обов’язкові реквізити згідно з ви-
значеним переліком. Одним з таких 
обов’язкових реквізитів є, зокрема, 
код УКТ ЗЕД для підакцизних това-
рів (у тому числі алкогольних коктей-
лів), повідомляє пресслужба Держав-
ної податкової служби України.
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Житомирська +6 +11 +21 +26 Кіровоградська +6 +11 +22 +27
Чернігівська +5 +10 +21 +26 Полтавська +5 +10 +21 +26
Сумська +5 +10 +20 +25 Дніпропетровська +6 +11 +22 +27
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Тернопільська +6 +11 +21 +26 Крим +9 +14 +23 +28
Вінницька +6 +11 +21 +26 Київ +8 +10 +23 +25 
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Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачено
го Яценка Дмитра Сергійовича, 27.09.1983 року народження (остан
нє відоме місце проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Проле
тарська, 34, кв.109) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 408 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
01.10.2020 року о 08 год. 50 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який відчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщен
ні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Ки
їв, вул. Хорива, 21, каб. 301, під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважаєть
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій
снюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су
дового провадження.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Ле
мешко Аллу Сергіївну, що обвинувачується у вчиненні злочинів, пе
редбачених ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 01 жовтня 2020 року о 12:30 годині, в приміщенні Обо
лонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо
шенка, 2Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, по
терпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК Укра
їни, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені стат
тею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК 
України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози
вача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК 
України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя Жежера О.В.

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: GL24N019080GL24N019082
Короткий опис активів 
(майна) в лоті:

Транспорт, основні засоби, дебіторська забор
гованість

Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону) /елек
тронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 30.09.2020

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих тор
гів (аукціону) /електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на вебсайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота https://www.fg.gov.ua/passport/48601

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Петюшеву Нану Ми
колаївну як обвинувачену на 16 год. 00 хв. 30 вересня 2020 року у справі за 
обвинуваченням Петюшевої Нани Миколаївни, 18.03.1958 року народжен
ня, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 
1 ст. 111 КК України за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 24.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова
дження.

Суддя Бірса О.В.

Запрошення до участі у закупівельній процедурі 
Компанія «NIRAS» 

запрошує зацікавлених постачальників подавати пропозиції на відкритий 
тендер UANIRASSG20204.042 «Постачання та доставка ознакування 
для центрів надання адміністративних послуг, U-LEAD раунд 4» для терито
ріальних громад України. Пропозиції мають бути подані у електронній фор
мі не пізніше 18:00 16 жовтня 2020 року (за київським часом).

Документація і детальна інформація — 
https://tsnap.ulead.org.ua/en/announcements/

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «луковецьке» (ідентифікаційний код 30737142; 12111, Жито
мирська обл., Хорошівський рн, с. Луковець) повідомляє про прове
дення 24 вересня 2020 року о 15 год. 00 хв. загальних зборів спів
власників майна СГТОВ «Луковецьке» (власників майнових сертифі
катів) з питань порядку денного: визначення вартості пайового фонду 
СГТОВ «Луковецьке»; розгляд та вирішення заяви пайовика Козлов
ського М.М. про видачу майна у натурі, інші питання. Збори відбудуть
ся за адресою: Житомирська обл., Хорошівський рн, с. Луковець, вул. 
Миколаїв ська, 1 (адмінбудівля (кімната тваринника).

Приватний нотаріус Цирулик В.В. повідомляє, що після смерті 

МєшковА МихАйлА леоНіДовичА, 

1967 року народження, який помер 07.04.2020, мешкав в місті Суми по 

вулиці В’ячеслава Чорновола, була заведена спадкова справа. Проси

мо всіх спадкоємців у строк до 07.10.2020 звернутися до нотаріуса за 

адресою: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, буд. 12/1, кв. 73.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Корюк 
Наталію Дмитрівну, 27.12.1973 року народження (останнє відоме міс
це проживання: м. Харків, 3 в’їзд Жилярді) у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України у 
судове засідання, яке відбудеться 30 вересня 2020 року о 08 год. 50 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 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. 203, під головуванням судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважаєть
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій
снюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су
дового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бахарєва 
Костянтина Михайловича, 20.10.1972 року народження (останнє відоме міс
це проживання: 95034, вул. Куйбишева, 4, кв. 10, м. Сімферополь) у вчи
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї
ни у судове засідання, яке відбудеться 30 вересня 2020 року о 08 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку
мент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 203, під головуванням судді Отвіновського П.Л.

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.

МіНіСТеРСТво охоРоНи ЗДоРов’Я УкРАЇНи
НАЦіоНАльНА МеДичНА АкАДеМіЯ ПіСлЯДиПлоМНоЇ оСвіТи

іМеНі П. л. шУПикА
оголошує конкурс на заміщення наступних посад: 

✓ Завідувачів кафедр: радіології (1 посада на 1ст.), гастроенте
рології, дієтології та ендоскопії (1 посада на 1 ст.), медицини праці, 
психофізіології та медичної екології (1 посада на 1 ст.), медицини 
невідкладних станів (1 посада на 1 ст.);

✓ Професорів кафедр: акушерства, гінекології та репродуктоло
гії (1 посада на 0,25  ст.), управління охороною здоров’я (1 поса
да на 1 ст.);

✓ Асистентів кафедр: акушерства, гінекології та медицини пло
да (1 посада на 0,75 ст.), хірургії та трансплантології (1 посада на 
0,5 ст.);

Прийом  документів — 30 днів з дня опублікування оголошення 
в газеті «Урядовий кур’єр» 

Адреса академії:  04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9

Запрошення до участі у закупівельній процедурі 
Компанія «NIRAS» 

запрошує зацікавлених постачальників подавати пропозиції на відкритий 
тендер UANIRASMB20204.032 «Постачання мобільних центрів надан-
ня адміністративних послуг, U-LEAD раунд 4» для територіальних громад 
України. Пропозиції мають бути подані у електронній формі не пізніше 18:00  
16 жовтня 2020 року (за київським часом).

Документація і детальна інформація — 
https://tsnap.ulead.org.ua/en/announcements/

Дванадцята київська державна нотаріальна контора в зв’язку зі звернен
ням спадкоємця за заповітом Дивак Лідії Володимирівни 

після смерті 22.04.2009 року кУРіліНоЇ ЗіНАЇДи СиДоРівНи, 
розшукує куріліну олену олександрівну, яка подала заяву про прийняття 
спадщини. Підстав для спадкування згідно ст. 1241 ЦК України Куріліною 
О.О. надано не було. У разі, якщо Ви виявили бажання звернутися до суду 
за оспорюванням вказаного заповіту, прохання звернутися до Дванадцятої 
київської державної нотаріальної контори і надати відповідну Ухвалу суду в 
строк до 16.10.2020 року. В іншому випадку Свідоцтво про право на спад
щину буде видане спадкоємцю за заповітом на все спадкове майно, яке на
лежало померлій.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Лужець
ку Світлану Анатоліївну, 12.04.1966 року народження (останнє відоме міс
це проживання: вул. Південна, 38, кв. 5, смт Чорноморське, Чорноморський 
рн, АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
1 ст. 111 КК України у судове засідання, яке відбудеться 30 вересня 2020 ро
ку о 08 год. 40 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку
мент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 203, під головуванням судді Отвіновського П.Л.

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.

1. ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» проводить аук
ціон з продажу майна платника податків, що перебуває в податковій 
заставі ГУ ДПС у Сумській області та перебуває у власності ДП «ПІД
ПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№130)», код ЄДРПОУ 08680787, а саме:

лот № 214/20: ТМЦ — 8 найменувань, 2580 од. (арматура, санки, 
відра, плитка, молотки, іскрогасники, вогнегасники, решета). 

Стартова ціна — 25931,80 грн., з ПДВ. Можливість зниження ціни 
на аукціоні — не передбачено. Місцезнаходження майна: м. Конотоп, 
вул. Батуринська, 2.  

Аукціон проводитиметься 07.10.2020 року о 13:00 год. в м. Києві, 
пров. Виноградний, буд. 4 оф. 41.   

2. ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» проводить аук
ціон з реалізації майна платника податків, що перебуває в податковій 
заставі ГУ ДПС у Київській області та знаходиться на балансі ТОВ «РО
СИЧ ПРИВАТ», код ЄДРПОУ 38168465, а саме:

лот № 213/20: Нежитлова будівля винного цеху (літ. «Б»), заг. пло
щею 2155,0 кв. м.  Місцезнаходження: Київська обл., м. Біла Церк
ва, вул. Водопійна, буд. 37. Стартова ціна — 3 300 000,00 грн., з ПДВ. 
Можливість зниження стартової ціни на аукціоні — не передбачено.  

Аукціон проводитиметься 07.10.2020 року об 11:00 год. в м. Києві, 
пров. Виноградний, буд. 4 оф. 41.   

3. ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» проводить аукці
он з реалізації майна платника податків, що перебуває в податковій за
ставі ГУ ДПС у Київській області та знаходиться на балансі ТОВ «Сука
чі Мал», код ЄДРПОУ 39304118, а саме:

лот № 215/20: Пиломатеріали доска обрізна соснова розмір 
45*95*3*245 

Київська обл., Іванківський рн, с. Мусійкі, вул. Шляхова, буд. 36, ці
на 8895,62

лот № 216/20: Пиломатеріали доска обрізна соснова розмір 
22*100*2*1837 

Київська обл., Іванківський рн, с. Мусійкі, вул. Шляхова, буд. 36 ці
на 24514,72

лот № 217/20: Пиломатеріали доска обрізна соснова розмір 
22*145*4*210 

Київська обл., Іванківський рн, с. Мусійкі, вул. Шляхова, буд. 36 ці
на 7592,44.

Можливість зниження стартової ціни на аукціоні — не передбачено.  
Аукціон проводитиметься 07.10.2020 року о 15:00 год. в м. Києві, 

пров. Виноградний, буд. 4, оф. 41.   

Для участі в аукціонах необхідно подати заявку до ТБ «Міжрегіо
нальна товарнопромислова біржа», згідно з Правилами підготов
ки, організації та проведення відкритих (публічних) та інших аукці
онних торгів, за адресою: м. Київ, пров. Виноградний, буд. 4 оф. 41. 
Сплатити платежі згідно з Правилами підготовки, організації та про
ведення відкритих (публічних) та інших аукціонних торгів на п/р 
UA363808050000000026004624349 в АТ «Райффайзен банк Аваль» 
у м. Києві, МФО 380805, одержувач — ТБ «МТПБ», код ЄДРПОУ 
41690510, гарантійний внесок 10 % від стартової ціни лота та реєстра
ційний збір 17 грн.

Додаткова інформація на сайті www.mtpbirzha.com.ua та за тел. 
(068)9165114.

Прийняття заяв про участь в аукціонах закінчується за один робочий 
день до початку його проведення.

 Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Мар
тинчука Сергія Михайловича, 17.09.1980 року народження, у вчинен
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 
408 КК України у судове засідання, яке відбудеться 30 вересня 2020 
року о 08 год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 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. 203, під головуванням судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважаєть
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій
снюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су
дового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Можелян
ського Віктора Анатолійовича, 10.05.1964 року народження (останнє відо
ме місце проживання: 95034, вул. Павленко, 35/53, м. Сімферополь) у вчи
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї
ни у судове засідання, яке відбудеться 30 вересня 2020 року о 08 год. 35 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку
мент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 203, під головуванням судді Отвіновського П.Л.

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 
ПРіТикіНА олекСАНДРА ГРиГоРійовичА,

який помер 21 березня 2020 року. Звертатися протягом місяця з дня публі
кації оголошення за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 142, 
кв. 219; тел. (057) 3644596, нотаріус Харченко Л. Л.
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