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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДЕНИС ШМИГАЛЬ:
«Половина медичних 

закладів уже отримала 
кошти на виплату 

підвищених зарплат 
лікарям за вересень 

поточного року. 
Загалом це понад 670 

мільйонів гривень». 

Газу вистачить на всіх 
ПОЗИТИВНА ТЕНДЕНЦІЯ. Експорт газу до Євросоюзу мо-

же розпочати  НАК «Нафтогаз України» в разі сприятливої   си-
туації на європейському ринку. «Цього року наповнення укра-
їнських газосховищ досягне найвищого рівня за останні де-
сять років. Відповідно з боку оператора ПСГ ми зробили все 
необхідне, щоб найближчий опалювальний сезон пройшов без 
криз. У вітчизняних ПСГ достатньо запасів, щоб не тільки за-
безпечити теплом українців, а й отримати додатковий дохід від 
реалізації газу за кордоном», — цитує УНІАН слова генераль-
ного директора Укртрансгазу Сергія Переломи.

Обсяг закачування газу у сховища за дев’ять місяців року 
становить 15,9 млрд куб. м. Це на 6,3% більше, ніж торік. З них 
резиденти закачали 7,5 млрд кубометрів, що порівняно з мину-
лим роком менше на 42,8%. Та газосховища активно наповню-
ють нерезиденти: з початку 2020 року вони закачали в ПСГ 8,4 
млрд куб. м газу, що в 4,4 раза перевищує торішні показники.

За інформацією Укртрансгазу, з наявних у сховищах май-
же 28 млрд куб. м газу іноземні трейдери зберігають у режи-
мі «митний склад» 9,7 млрд куб. м, а компанії-резиденти — 1,3 
млрд кубів.

28,13 млрд м3

становлять запаси природного газу в 
українських підземних сховищах. Це на 

35% більше, ніж торік на цей період РОЗВИТОК. Україна успішно крокує шляхом цифровізації  

Держава у смартфоні: 
трансформація 
активізується

Прем’єр-міністр про виконання зобов’язань влади перед 
українськими медиками   

2 4 
ДОКУМЕНТИПЕРЕСЛІДУВАННЯ

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
деякі питання державних 
стандартів повної загальної 
середньої освіти»
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Полковника Петра Болбочана увічнили у бронзі
УКРАЇНСЬКІ ГЕРОЇ. На п’єдестал історії повернувся несправедливо забутий талановитий 
воєначальник, батько війська УНР

Ярослав САДОВИЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Перший в Україні й сві-
ті пам’ятник полковнико-

ві Української Народної Рес-
публіки Петрові Болбочану 

(1883—1919) відкрили 4 жов-
тня в Києві на вулиці Січо-
вих Стрільців навпроти кіно-
театру «Київська Русь». На 
п’єдестал історії повернувся 
у бронзі несправедливо забу-
тий талановитий воєначаль-

ник, батько війська УНР, яко-
го через політичні інтриги 101 
рік тому за наказам головно-
го отамана Симона Петлюри 
і за рішенням військово-по-
льового суду розстріляли на 
станції Балин недалеко від 

Кам’янця-Подільського. Бол-
бочану тоді виповнилося ли-
ше 35 років.

«Петро Болбочан загинув не 
на полі бою, не від кулі воро-
га (за голову полковника УНР 
більшовики давали 50 тисяч 

золотих карбованців), а від 
рук своїх через політичні ін-
триги», — сказав під час уро-
чистостей Антон Дробович, 
голова Українського ін-
ституту національної 
пам’яті.

Кінцева мета російської влади 
у політичних кримінальних 
процесах полягає в дискредитації 
лідерів кримських татар і 
кримськотатарського народу загалом
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 7 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +9 +14 +16 +21 Черкаська +9 +14 +16 +21

Житомирська +8 +13 +15 +20 Кіровоградська +9 +14 +17 +22
Чернігівська +9 +14 +15 +20 Полтавська +8 +13 +16 +21
Сумська +9 +14 +15 +20 Дніпропетровська +9 +14 +19 +24
Закарпатська +9 +14 +15 +20 Одеська +13 +18 +20 +25
Рівненська +8 +13 +15 +20 Миколаївська +13 +18 +19 +24
Львівська +8 +13 +15 +20 Херсонська +12 +17 +19 +24
Івано-Франківська +8 +13 +15 +20 Запорізька +11 +16 +18 +23
Волинська +8 +13 +15 +20 Харківська +7 +12 +19 +24
Хмельницька +8 +13 +16 +21 Донецька +8 +13 +19 +24
Чернівецька +8 +13 +17 +22 Луганська +6 +11 +19 +24
Тернопільська +8 +13 +16 +21 Крим +12 +17 +19 +24
Вінницька +9 +14 +16 +21 Київ +11 +13  +18 +20
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Втрачений судновий білет 

на човен «Крим» регістровий 

номер SRU-000972, виданий 

на ім’я Афанас’єв Д.О., 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 

СБ 014639 на судно прогулян-

кове «Дніпро», 1974 року по-

будови, бортовий номер КРЕ-

2645-К, власник — Назаренко 

Павло Вікторович, 

вважати недійсним.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне провадження за об-
винуваченням Малєєвої Зінаїди Іванівни у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по даному кримінальному провадженню викликається до 
суду (Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, кім. 307) для участі у роз-
гляді справи: Малєєва Зінаіда Іванівна, 08.09.1964 р.н. (яка зареєстрована та 
мешкає за адресою: Донецька область, м. Вуглегірськ, вул. Калініна, 104) на 
13 жовтня 2020 року на 09 годину 30 хвилин.

Явка в судове засідання обов’язкова.
Cуддя Шевченко Л.В.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження № 233/2982/17 за обвинувачен-
ням Федяніна Максима Сергійовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима Сергійовича в підготов-
че судове засідання на 16 жовтня 2020 року о 09 годині 30 хвилин, яке від-
будеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 
157, корпус 2.

Суддя Міросєді А.І.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження відносно Уржумової Наталії Валеріївни, об-
винуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Уржу-
мова Наталія Валеріївна, 21.02.1972 р.н., обвинувачена у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, яке відбудеться 13 жовтня 2020 року о 15-40 год. в приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул.  
П. Шутова, 1, каб.4, під головуванням судді Криворот О.О.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Джа-
мілова Айдера Шевкетовича, що обвинувачується у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться об 11:00 годині 15 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, потер-
пілого, 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 позивача, цивільно-
го відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України, 

Суддя Жежера О.В.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/283/2020 за обвинуваченням Мінкіна 
В.В. за ч. 5 ст. 191 КК України, згідно з Єдиним державним реєстром досу-
дових розслідувань за №12016100100014311 від 10.11.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться: 16.10.2020 
року об 11 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №610

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.

Суддя Бугіль В.В.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебу-
ває кримінальне провадження № 1-кп/761/320/2020 за обвинувачен-
ням Кишинця О.О. за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий 
розгляд по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 
12 жовтня 2020 року о 12:00 в приміщенні Шевченківського районно-
го суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 
каб. № 513.

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.

Суддя Слюбодянюк П.Л.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинуваль-
ний акт із матеріалами судового провадження у кримінальному прова-
дженні за  № 52017000000000008 від 04 січня 2017 року за обвинувачен-
ням Цибульського Юрія Олександровича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27,  
ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст.366 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 05.05.2020 року поста-
новлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримінально-
му провадженні за обвинуваченням: Цибульського Юрія Олександро-
вича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 
27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України. 

У зв’язку з чим викликається Цибульський Юрій Олександрович, 29 
березня 1962 року народження, громадянин України, який народився у 
м. Миколаєві, зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 16, кв. 1, фактично проживає за 
адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, 20, 
який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 
ст. 366 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 15 жовтня 2020 
року о 09:00 год. у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто 
Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Шкодін Я.В., судді: 
Дубас В.М., Федорак Л.М.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1 -кп/761/1584/2019 за обвинуваченням Буга-
йова М.М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, згідно з Єдиним державним реєстром досудових роз-
слідувань за №22018000000000152 від 07.05.2018 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться: 13.10.2020 
року о 13 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, З1 А, каб. №501.

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. 

Суддя Щебуняєва Л.Л.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/2593/2020 за обвинуваченням Проко-
пенко Юлії Анатоліївни у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, згідно з Єдиним державним реєстром до-
судових розслідувань за № 22017000000000347 від 21.09.2017.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідан-
ня по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться: 13 жовтня 
2020 року о 15:30 у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва 
за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №508.

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.

Суддя Хардіна О.П.

До відома всіх зацікавлених осіб, установ та організацій
Людина, Жінка, на ім’я: Анастасія (рос. Анастасия), 
по батькові: Євгенівна (рос. Евгеньевна), 
за родом (прізвище): Глазко (рос. Глазко), 
1977 року народження, актовий запис 2278 в книзі реєстрації
актів про народження, дублікат свідоцтва про народження 
I-БК №736937, нотаріальне свідоцтво НОН 818684, 
Заявляється та проголошується живою з повною правоздатністю
та дієздатністю. Не має опікунів в будь-якому вигляді. 
Інше заявляється таким, що не відповідає дійсності. 
 Заявлене може бути оскаржене виключно в судовому порядку в  
десятиденний термін.
Заперечення приймаються письмово від офіційних осіб протягом 
тридцяти днів після публікації заявленого за адресою: 
м.Київ, 04053, Анастасії Євгенівні Глазко, до запитання
 За відсутності оскаржень/заперечень у вказаний термін заявлене  
визнається незаперечним фактом.
Використання зазначених персональних даних, крім як для 
цілей заявленого, забороняється.
Колір тексту вважається фіолетовим.

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Лу-

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

Ухвалою від 29.07.2019 року колегією суддів Новоайдарського районно-
го суду Луганської області ухвалено здійснення спеціального судового про-
вадження у справі.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мар-
тинюк В. Б. викликає обвинуваченого Фролова Вадима Вікторовича, 
24.10.1970 р.н., який зареєстрований за адресою: Луганська область, Ста-
нично-Луганський район, с. Красна Талівка, вул. Промениста, буд. 15, у су-
дове засідання, яке відбудеться 16.10.2020 року о 10-30 год. в приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигля-
ді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд від-
кладає судовий розгляд, призначає дату нового судового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право 
постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 
та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Каракай Ольга Вікторівна, 6 серпня 1970 

року народження, на підставі ст.ст. 111, 134, 135, 314, аб-
зацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК України викликається Артемівським 
міськрайонним судом Донецької області для участі в ста-
тусі обвинуваченої в підготовчому судовому засіданні кри-
мінального провадження № 42017050000000787 від 27 ве-
ресня 2017 року за обвинуваченням Каракай Ольги Вікто-
рівни у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться в залі су-
дових засідань приміщення суду за адресою: Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 13 жовтня 2020 року о 10 
год. 00 хв. Поважні причини неприбуття особи на виклик 
передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття об-
винуваченої за викликом до суду передбачені ст. ст. 139, 
323 КПК України.

Суддя І.О. Романченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Донецька 
область, вул. Миру, 5) розглядає кримінальну справу за обвинуваченням Чинякової 
Світлани Олександрівни у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 2 ст. 110 КК України

Обвинувачена по справі Чинякова Світлана Олександрівна, 25.10.1980 р. н., ви-
кликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302), для роз-
гляду її кримінального провадження. Останнє відоме суду місце реєстрації обвину-
ваченої за адресою: 84523, Донецька область, м. Сіверськ, вул. Тиха (К. Лібкнех-
та), буд. 48, підготовче судове засідання призначене на 15 жовтня 2020 року о 10-
30 годині.

Суддя Н.М. Погрібна

Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАТУС ДРІМ», код ЄДРПОУ 
42236625, повідомляє про втрату Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, 
серія та номер ФК № 1452, дата видачі 23.06.2020р., орган, що видав: Національ-
на комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Оболонський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Котовського Юрія Олексі-
йовича, що обвинувачується у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст.408 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться о 12:00 годині 15 жовтня 2020 року 
в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, об-
винуваченого, свідка, потерпілого, цивільно-
го відповідача передбачені статтею 139 КПК 
України, а також наслідки неприбуття обвину-
ваченого передбачені статтею 323 КПК Украї-
ни, прокурора та захисника — статтею 324 КПК 
України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відпові-
дача та їх представників — статтею 326 КПК 
України, свідка, спеціаліста, перекладача і екс-
перта — статтею 327 КПК Україну

Суддя Жежера О.В.

В провадженні Солом’янського районного 
суду м. Києва перебуває кримінальне прова-
дження відносно Федоренко Евеліни Робертів-
ни, 03.09.1972 року народження, обвинуваче-
ної у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідан-
ня викликається Федоренко Евеліна Робертів-
на, 03.09.1972 року народження, обвинувачена 
у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбу-
деться 13 жовтня 2020 року о 15.30 год. в при-
міщенні Солом’янського районного суду м. Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 
25, під головуванням судді Педенко A.M.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеці-
ального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районно-
го суду м. Києва перебуває кримінальне про-
вадження відносно Моісеєнко Тетяни Іллівни, 
06.03.1953 року народження, обвинуваченої у 
вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засі-
дання викликається Моісеєнко Тетяна Іллівна, 
06.03.1953 року народження, обвинувачена у 
вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбу-
деться 15 жовтня 2020 року о 14-30 год. в при-
міщенні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 4, 
під головуванням судді Криворот О.О.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеці-
ального судового провадження. 
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