ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
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Рекордні запаси вугілля і газу
дають підстави оптимістично
дивитися на новий
опалювальний сезон, попри
поки що теплу погоду

Постанова КМУ «Про виділення коштів для забезпечення
подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони
здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу
пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

СУБОТА, 10 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ		
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ЦІНА ДОГОВІРНА

МАКСИМ СТЕПАНОВ:
«Уже зараз ми починаємо
готуватися до відкриття
тимчасових госпіталів для
хворих на коронавірус.
Ситуація серйозніша,
ніж будь-коли від
початку епідемії».

30 років:
що зроблено?

Фотоілюстрація Володимира ЗАЇКИ

ЦИТАТА ДНЯ

Міністр охорони здоров’я про зростання всемеро
кількості госпіталізацій порівняно з липнем

Довіра на 2,5 мільярда
фунтів стерлінгів
ТОРГІВЛЯ Й КОНТРАКТИ. Меморандум про взаєморозуміння
між державним секретарем її британської величності, що діє через департамент з гарантування експортних кредитів UK Export
Finance, і Кабінетом Міністрів України відкриває шлях британському бізнесу та експорту в Україну. Документ підписано за участі
Президента Володимира Зеленського під час його офіційного візиту до Великої Британії. UKEF зможе надати кредитні гарантії
обсягом до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів для британсько-українських торговельних контрактів.
«Ці кошти може бути використано для реалізації інвестиційних
проєктів у пріоритетних галузях безпеки та оборони, сільського
господарства, інфраструктури, енергетики та охорони здоров’я.
Але ми не обмежуємося лише ними», — цитує Офіс Президента
слова Володимира Зеленського.
Кредити видаватимуть на 10 років під дуже привабливу ставку
— 2,5% у євро та 3,5% — у фунтах стерлінгів. Пільговий період,
коли можна не виплачувати відсотки, — три роки, рівень локалізації британської частки виробництва — 20%. Це найнижча аналогічна вимога серед інших експортно-кредитних агенцій Заходу.

ЦИФРА ДНЯ

130

порушень тиші, 21 використання
заборонених БПЛА, 20 інженерних
зміцнень позицій здійснили окупанти
від початку оновленого перемир’я
на Донбасі

ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ. «Урядовий кур’єр» розпочинає цикл

публікацій з нагоди 30-річчя газети

ОПЕРАТИВНО

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

.................................................................

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

.................

Розпочалася
передплата
на 2021 рік.
Передплату
приймають
усі відділення
зв’язку
Укрпошти.
Також її можна
оформити
на сайті:
ДП «Преса»
www.presa.ua
ПАТ
«Укрпошта»
www.ukrposhta.ua
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КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів
відповідають авторитетні
спеціалісти: урядовці, юристи,
учені, лікарі

.................................................................

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080053

USD за28.2098
1 долар США

EUR за33.2791
1 євро

для ветеранів
для інших
війни, пенсіонерів, передплатників
чорнобильців,
та підприємств
студентів
і організацій
на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн
на півроку . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн
на рік . . . . . . . . . . . 384 грн . . . . . . . . . . 684 грн
Соціальний
Передплатний
передплатний
індекс
61035
індекс 40227

УВАГА!
Послуга
за приймання
передплати
на 2021 рік –
безкоштовна.

встановлені Національним банком України на 12 жовтня 2020 року

RUB 3.6596
/ AU 54033.05
за 10 рублів

AG 687.68за 1 тройську
PTунцію
24996.42

PD 68580.28
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 вересня 2020 р. № 1184-р
Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду
заступника Голови Державної міграційної служби
України

Погодитися з пропозицією Міністра внутрішніх справ України Авакова А. Б. щодо необхідності призначення на вакантну посаду заступника Голови Державної міграційної служби України шляхом укладення контракту про проходження державної служби.
Визначити заступника Міністра внутрішніх справ України Гончарова С. М. уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому порядку.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ради (Луганська область) щодо передачі будівлі (реєстраційний номер 1267302944129)
по вул. Федоренка, 41, у м. Сєвєродонецьку, що розміщена на земельній ділянці площею
0,2566 гектара (кадастровий номер 4412900000:06:011:0124), в державну власність з віднесенням її до сфери управління зазначеного Міністерства.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Про необхідність призначення на вакантну посаду
заступника Голови Державної служби України
з питань геодезії, картографії та кадастру

Погодитися з пропозицією Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Петрашка І. Р. щодо необхідності призначення на вакантну посаду заступника Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру шляхом
укладення контракту про проходження державної служби.
Визначити Голову Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
Лещенка Р. М. уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому порядку.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 вересня 2020 р. № 1187-р
Київ

Про погодження передачі будівлі
у м. Сєвєродонецьку в державну власність

Погодитися з пропозицією Міністерства внутрішніх справ та Сєвєродонецької міської

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 вересня 2020 р. № 1191-р
Київ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 вересня 2020 р. № 1188-р
Київ

Про передачу нерухомого майна у мм. Миколаєві
та Тернополі до сфери управління Національної поліції

Передати будівлі і споруди по вул. Будівельників, 5а/1, у м. Миколаєві (реєстраційний номер 729596048101) та по просп. Злуки, 25а, у м. Тернополі (реєстраційний номер
460212961101), що закріплені на праві господарського відання за Національним банком,
до сфери управління Національної поліції.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 вересня 2020 р. № 1185-р
Київ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 вересня 2020 р. № 1189-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо підвищення
якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку
на 2020—2022 роки

1. Затвердити план заходів щодо підвищення якості послуг рухомого (мобільного)
зв’язку на 2020—2022 роки, що додається.
2. Центральним органам виконавчої влади:
забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;
подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Національній
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів.
3. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації, узагальнювати інформацію про стан виконання плану заходів,
затвердженого цим розпорядженням, та інформувати щокварталу до 20 числа місяця, що
настає за звітним періодом, Кабінет Міністрів України.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18
липня 2018 р. № 540 «Про затвердження плану заходів щодо підвищення якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Із планом заходів, передбаченим урядовим розпорядженням, можна ознайомитися
на сайті «УК».

Про перенесення робочих днів
у 2021 році

З метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2021 році 7 січня — Різдва Христового, 24 серпня — Дня
незалежності України та 14 жовтня — Дня захисника України рекомендувати керівникам
підприємств, установ та організацій (крім органів Пенсійного фонду України, акціонерного товариства «Укрпошта», Державної казначейської служби та банківських установ) для
працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями
в суботу та неділю, перенести у 2021 році в порядку та на умовах, визначених законодавством, робочі дні з:
п’ятниці 8 січня на суботу 16 січня;
понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;
п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.
Спеціальний режим роботи банків і їх установ у ці дні визначає Національний банк.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 вересня 2020 р. № 1192-р
Київ

Про відчуження шляхом передачі
нерухомого майна
у державну власність

Прийняти рішення про відчуження шляхом передачі у державну власність:
першого, другого, третього, четвертого поверхів, а також підвалу та технічного поверху будівлі (літер А; реєстраційний номер 1626141380000) за адресою: 01030, м.
Київ, вул. Франка Івана, 21—23, акціонерного товариства «Українська залізниця» з
віднесенням її до сфери управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості;
першого, другого, третього, четвертого поверхів будівлі (літер М; реєстраційний номер
1603097380000) за адресою: 01030, м. Київ,
вул. Лисенка, 6, акціонерного товариства «Українська залізниця» з віднесенням її до
сфери управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
Міністерству інфраструктури разом з акціонерним товариством «Українська залізниця» і Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості у місячний строк забезпечити здійснення заходів, необхідних для виконання цього розпорядження.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва
Приватний виконавець виконавчого округу Харківської обСвятошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачених:
перебуває кримінальне провадження відносно Єжеля МиЗІНЧЕНКА Сергія Павловича, АБРОСЬКІНА Павла Михайловича та ЯНІШЕВСЬКОГО Олега хайла Броніславовича, 19.10.1952 р.н., обвинуваченого у ласті Кудряшов Д.В. повідомляє про відкриті виконавчі провадження, у зв’язку з чим, відповідно до ст. 18 ЗУ «Про викоВікторовича (к/п № 42014000000000709), обвинувачених у вчиненні злочину, передбачених вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. навче провадження» до офісу виконавця: м. Харків, вул. Уні2 ст. 364 КК України.
верситетська, буд. 33, офіс 7 (+380500488375) викликаються:
ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 258; ч. 4 ст. 41, ст. 340, ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст.
У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликаєтьБоржник за ЗВП № 62235940 Сегодін Олег Вікторович;
115, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 263 КК України, для роз- ся Єжель Михайло Броніславович, 19.10.1952 р.н., обвинуБоржник за ЗВП № 62884891 Сегодіна Еліна Григорівна;
вачений у вчиненні кримінального правопорушення, передБоржник за ЗВП № 62804793 Лук’яненко Лариса Яківна;
гляду кримінального провадження та повідомляє, що судовий розгляд по суті відбудеться:
баченого ч. 4 ст. 364 КК України, яке відбудеться 21 жовтня
Боржник за ВП № 60737807 Рудник Олександр Леонідович;
20.10.2020 р. об 11-00 год. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за 2020 року о 10.30 год. в приміщенні Солом’янського районБоржник за ВП № 60197883 Кузнєцов Ілля Анатолійович;
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоадресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-а, каб. 603 (або зал № 61).
Вказані особи зобов’язані з’явитися до виконавця
носа, 25, каб.31, під головуванням судді Педенко A.M.
У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважаєть- 16.10.2020р. о 10:00. При собі мати документи, що посвідчуУ разі неявки обвинувачених до суду дане оголошення вважається належним повідомленся належним повідомленням, а кримінальне провадження ють особу. Наслідки неявки встановлені ст. 188-13 КУпАП. У
ням.
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в поряд- разі наявності поважних причин, неявки — надати пояснення
Суддя Дячук С.І. ку спеціального судового провадження.
та документальне підтвердження.
В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває
В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуШевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідання,
кримінальне провадження відносно Мухутдінова Дмитра Михайловича, ває кримінальне провадження відносно Резуніка Степана Вікторовича, яке відбудеться о 14 годині 00 хвилин 21 жовтня 2020 року в приміщен17.09.1988 р.н., по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопору- 29.03.1984 р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору- ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, обвишень, передбачених ст.ст. 111 ч. 1, 408 ч. 1 КК України.
шення, передбаченого ст. 260 ч.2 КК України.
нувачену Петрову Юлію Вікторівну, 16 листопада 1975 року народженУ зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається МухутдіУ зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається Резунік ня, в рамках кримінального провадження № 42016000000002779, вненов Дмитро Михайлович, 17.09.1988 р.н., обвинувачений у вчиненні кри- Степан Вікторович, 29.03.1984 р.н., обвинувачений у вчиненні криміналь- сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 жовтня 2016 ромінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 111 ч. 1, 408 ч. 1 КК Укра- ного правопорушення, передбаченого ст. 260 ч.2 КК України, яке відбу- ку, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачеїни, яке відбудеться 22 жовтня 2020 року об 11.30 год. в приміщенні деться 21 жовтня 2020 року о 12.30 год. в приміщенні Солом’янського ра- ного ч. 1 ст. 111 КК України.
Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Пол- йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25,
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається
ковника Шутова, 1, під головуванням судді Педенко A.M.
під головуванням судді Педенко A.M.
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюУ разі неявки обвинуваченого, дане оголошення вважається належним
У разі неявки обвинуваченого, дане оголошення вважається належним ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судовоповідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від- повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від- го провадження.
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. сутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Мартинов Є.О.
У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/2246/2020 за обвинуваченням Топалова Андрія Юрійовича, 21 травня 1974 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 256
КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань
№42018000000000066 від 12.01.2018 року.
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться: 21.10.2020 року о 12 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за
адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. №501.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/345/2019 за обвинуваченням Табали Юрія
Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2
ст.15, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.212, ч.ч.1 ст.366 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 42015110330000045.
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що спеціальне судове
засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться: 19
жовтня 2020 року о 14 год. 00 хв. та 02 листопада 2020 року о 10 год. 00 хв.
в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03680,
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 602 каб.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Іоненко Тетяну Іванівну, що обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.
111 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться об 11:00 годині 20 жовтня 2020 року 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 наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325
КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта
— статтею 327 КПК України.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Сидоренка
Олександра Івановича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 20 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 наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325
КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта
— статтею 327 КПК України.

Суддя Щебуняєва Л.Л.

Суддя Трубніков А.В.

Суддя О.В. Жежера
Приватний нотаріус Роменського районного нотаріального округу Сумської області Кравченко А.В. повідомляє, що після смерті
прийняв рішення про виключення
ПРОЦЕНКО Надії Мусіївни,
громадянина України, 25 березня 1936 року народженз Державного реєстру фінансових установ
ня, яка померла 18 травня 2008 року, останнім місцем
реєстрації якої було: село Посад, вулиця Талалаївська,
будинок 79 Роменського району Сумської області, була
Кредитної спілки «ЛЄПТА».
заведена спадкова справа. Просимо усіх спадкоємців у
строк до 12 листопада 2020 року звернутися до нотаріВідповідне рішення було прийняте на підставі уса за адресою: 42000, місто Ромни, вулиця Аптекарська, будинок 1 (офіс нотаріуса), або за телефонами:
заяви вказаної кредитної спілки.
(05448) 5-18-85, 098-556-86-85, 066-430-24-47.

02.10.2020 Національний банк України

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Золотухіна
Леоніда Яковича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України,
,у підготовче судове засідання, яке відбудеться 21 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 наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325
КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта
— статтею 327 КПК України.

Суддя О.В. Жежера

Печерський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Миханіва
Андрія Антоновича, 09.04.1966 р.н. (зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.
Ярославів Вал, 30/18, кв. 10) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209
КК України, в підготовче судове засідання, яке відбудеться 22 жовтня 2020
року о 12 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Печерського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15,
каб. 302, під головуванням судді Смик С.І.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутСуддя О.В. Жежера ності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Приватний нотаріус Роменського районного нотаріального округу Сумської області Кравченко А.В. повідомляє, що після смерті
ПРОЦЕНКА Миколи Івановича,
громадянина України, 19 грудня 1930 року народження, який помер 11 квітня 2011 року, останнім місцем реєстрації якого було: село Посад, вулиця Талалаївська,
будинок 79 Роменського району Сумської області, була
заведена спадкова справа. Просимо усіх спадкоємців у
строк до 12 листопада 2020 року звернутися до нотаріуса за адресою: 42000, місто Ромни, вулиця Аптекарська, будинок 1 (офіс нотаріуса), або за телефонами:
(05448) 5-18-85, 098-556-86-85, 066-430-24-47

Приватний нотаріус Роменського районного нотаріального округу Сумської області Кравченко А.В. повідомляє, що після смерті
Голінка Ганни Кузьмівни,
громадянки України, 24 жовтня 1935 року народження,
яка померла 16 листопада 2019 року, останнім місцем
реєстрації якої було: село Рогинці, вулиця Вишнева, будинок 3 Роменського району Сумської області, була заведена спадкова справа. Просимо усіх спадкоємців у
строк до 12 листопада 2020 року звернутися до нотаріуса за адресою: 42000, місто Ромни, вулиця Аптекарська, будинок 1 (офіс нотаріуса), або за телефонами:
(05448) 5-18-85, 098-556-86-85, 066-430-24-47.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»

ПОГОДА НА ЗАВТРА

АТ «УКРСИББАНК» (надалі —
Банк) повідомляє про внесення до Правил (договірних умов)
відкриття та комплексного розрахунково — касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі — Правила), які розміщені для ознайомлення на сайті
www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях
установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від
09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, наступних змін, а саме:
1. Викласти термін «витратний ліміт» у наступній редакції:
«витратний ліміт» — сума коштів у валюті Рахунку, у межах якої Клієнту та/або Держателю дозволяється здійснення певної витратної операції. Для додаткової картки, яка випущена на ім’я малолітньої та/або
неповнолітньої особи Банком встановлюється витратний ліміт — 10
грн. на день, який може бути змінений Клієнтом (для карток, які випущені на ім’я особи, яка не досягла 11 років — ліміт може бути змінений Клієнтом до 100 грн/день, для осіб, які досягли 11 років — після замовлення та випуску нової додаткової платіжної картки ліміт може бути змінений Клієнтом до рівня базових лімітів, які встановлені
для певного виду карток. Витратний ліміт за Рахунком розраховується як різниця між залишком коштів (включаючи доступний ліміт овердрафту), що обліковуються на Рахунку, та сумою заблокованих, але
не списаних коштів, а також сумою комісії за проведення такої витратної операції.»
2. Викласти термін «довірена особа Клієнта» у наступній редакції:
«довірена особа Клієнта» — фізична особа, якій Клієнт довірив виконання операцій за рахунок частини або всіх коштів, що обліковуються на його Рахунках, а також здійснення операцій, що не суперечать законодавству та умовам Договору, шляхом надання довіреності,
оформленої згідно з вимогами законодавства та умовами Договору.
Довірена особа одночасно може бути Держателем додаткової картки,
в т.ч. малолітня та/або неповнолітня особа (-и)»
3. Викласти термін «додаткова картка» у наступній редакції:
«додаткова картка» — картка, що випускається додатково до основної картки. Може бути випущена на ім’я Клієнта або іншої особи за

ініціативою Клієнта. Операції, проведені з використанням додаткових
карток, відображаються за картковим Рахунком Клієнта. Операції за
додатковою карткою, яка випущена на ім’я малолітньої та/або неповнолітньої особи, здійснюються за рахунок коштів Клієнта. Всі операції, здійснені малолітньою та/або неповнолітньою особою за допомогою додаткової картки вважаються здійсненими за дорученням та згодою Клієнта (одного з батьків, усиновлювача або піклувальника) та із
додержанням вимог ст. 31, 32 Цивільного кодексу України;»
4. Викласти п. 2.3.5. Правил у наступній редакції:
«2.3.5. За письмовою заявою Клієнта Банк може надати довіреним
особам Клієнта можливість користування коштами, що знаходяться
на картковому Рахунку, шляхом випуску додаткових карток. Випуск
додаткової картки на ім’я малолітньої та/або неповнолітньої особи
здійснюється за заявою Клієнта, який є законним представником такої особи. Клієнт при цьому надає Банку повну та достовірну інформацію щодо малолітньої та/або неповнолітньої особи. Отримати карту,
випущену на ім’я малолітньої особи може тільки Клієнт, який є законним представником такої особи.»
5. Викласти п. 4.3.16. Правил у наступній редакції:
«4.3.16. Оформити:
✓ нову персоніфіковану картку згідно з чинними Тарифами в Банку, якщо персоніфікована картка не була перевипущена після закінчення строку її дії згідно з п. 3.2.1. Правил.
✓ додаткові картки до карткового Рахунку, в т.ч. на ім’я
малолітньої та/або неповнолітньої особи, законним представником якої є Клієнт, шляхом звернення до обслуговуючого відділення Банку або — тільки при оформленні додаткової картки на ім’я Клієнта — шляхом надання відповідної
заяви з використанням системи UKRSIB online.»

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як обвинуваченого Півоварова Василя Степановича (останнє відоме місце
реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська
5а/36), Друзя Дмитра Олександровича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 10/191), Балабу Андрія Олександровича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 23а/68) судове засідання з розгляду кримінальної справи № 428/3174/20 за обвинуваченням Півоварова Василя Степановича, Друзя Дмитра Олександровича,
Балаби Андрія Олександровича, у вчиненні злочинів, передбачених ч.3
ст.146, ч.1ст.263, ч.2 ст.27, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437, ч.2 ст.27, ч.2
ст.28, ч.1 ст.438, ч.2 ст.260 КК України, яке відбудеться 19.10.2020 року о 16 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого передбачені
ст. 139 КПК України, а також ст. 323 КПК України. У разі відсутності можливості прибути до суду у встановлений день та час, обвинувачений зобов’язаний повідомити про неможливість з’явлення до суду шляхом подання заяви на адресу суду, в тому числі на офіційну
електронну адресу суду: inbox@sdm.lg.court.gov.ua або на факс суду
(06452) 70-25-80.
Суддя Олійник В.Н.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області
знаходиться кримінальне провадження № 433/947/16-к за обвинуваченням Скорбенка Дениса Миколайовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
На підставі ст.ст. 314, 323 КПК України, Марківський районний суд
Луганської області викликає Скорбенка Дениса Миколайовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 19 жовтня 2020 року о 10
годині 20 хвилин у залі судових засідань Марківського районного суду Луганської області за адресою (пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка
Марківського району Луганської області, 92400).
Головуючий по справі — суддя Рукас О.В.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Чернораєва Віталія Борисовича, 11.06.1960 рн., як обвинуваченого 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 головуванням судді Шимон Л.С. в судове засідання, що відбудеться 19.10.2020
року о 15 год. 30 хв. та 16.11.2020 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 5-к.
Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
Корольовський районний суд м. Житомира викликає Удовіченка
Олексія Олексійовича, 26.08.1981 р.н., як обвинуваченого у кримінальному провадженні № 296/2603/20 по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під
головуванням судді Покатілова О.Б. в підготовче судове засідання, що
відбудеться 20 жовтня 2020 року о 10-45 год. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан
Соборний,1, зал №301-1.
Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
Корольовський районний суд м. Житомира викликає Петрова Владислава Антоновича, 30.10.1959 р.н., як обвинуваченого у кримінальному провадженні № 296/2604/20 по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 258-3 КК України, під головуванням судді Скрипки
О.В., у судове засідання, що відбудеться 20 жовтня 2020 року о 16-30 год.
в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою:
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 1(каб. 300).
Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» повідомляє про втрату бланку суворої звітності полісу ОСЦПВ в кількості п’ять шт.: АО0303711, АО2411971,
АО2442393, АО3039536, АО3284969.
Вважати зазначені бланки недійсними.

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в
офіційному друкованому виданні, а саме: 10.10.2020 р.
Датою початку дії змін до Правил є 10.10.2020 р.
Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК»
Начальник Юридичного департаменту 		

Полянчук О.В.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська викликає Горгулю Сергія
Івановича, 30.07.1972 року народження, уродженця м. Алчевськ Луганської
області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул.
Троїцька, 20-а, проживає за адресою: м. Дніпро, вул. Ю. Савченко, 97-а/26,
як обвинуваченого у підготовче судове засідання по кримінальном у провадженню № 42016040000000902, яке призначено на 11 год. 00 хв. 20 жовтня 2020 року.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Жовтневого районного суду м. Дніnропетровська за адресою: 49000, м. Дніпро,
вул. Паторжинського, 18-а, каб. 21, під головуванням судді Мельничен-

ко С.П.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Ростоку Любомира Станіславовича, 02.06.1995 р.н., уродженця м. Слов’янськ
Донецької області, як обвинуваченого у кримінальному провадженні №296/9026/18 1-кп/296/366/20 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Аксьонова В.Є. в судове засідання, що відбудеться
20 жовтня 2020 р. о 14 год. 10 хв. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (к. 106).
Явка обвинуваченого в судове засідання є обов’язковою.
Корольовський районний суд м. Житомира викликає Габову Юлію Юріївну як обвинувачену 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 21 жовтня 2020 року о 10-30 год. та 24 листопада 2020 року о
10-00 год. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 301-1 (каб. 300).
Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бурлаку Олександра Максимовича, 18.02.1977 р.н., уродженця м. Бердичева Житомирської області, як обвинуваченого у кримінальному провадженні
№ 296/1955/16-к 1-кп/296/242/20 за ч. 1 ст. 258-3 КК України, в судове
засідання під головуванням судді Аксьонова В.Є., яке призначено на
22 жовтня 2020 року на 15 год. 30 хв. та на 24 листопада 2020 року на
09 год. 00 хв., в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (каб.106).
Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД

14..19
7..12

14..19
6..11

ЦЕНТР

СХІД

16..21
7..12

15..20
7..12

ПІВДЕНЬ

сонячно

18..23
10..15

мінлива
хмарність
хмарно
дощ

напрям
вітру

гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 11 ЖОВТНЯ
Oбласть

Нiч

Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

День

Oбласть

Нiч

+7 +12 +14 +19

Черкаська

+6 +11 +16 +21

+7 +12
+5 +10
+5 +10
+6 +11
+7 +12
+5 +10
+6 +11
+7 +12
+6 +11
+6 +11
+6 +11
+7 +12

Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+12 +17
+13 +18
+14 +19
+15 +20
+15 +20
+14 +19
+16 +21

+7 +12
+6 +11
+8 +13
+12 +17
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+10 +15
+9 +11

День
+16 +21
+16 +21
+16 +21
+17 +22
+18 +23
+18 +23
+18 +23
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+18 +23
+17 +19

Укргiдрометцентр

Після смерті 02.05.2020 року
СОСТІНА ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА, 1951 р.н.,
відкрилася спадщина, нотаріусом заведено спадкову справу.
Спадкоємцям померлого звертатись до нотаріуса за адресою:
м. Харків, вул. Киргизька, буд. 19;
тел.(057) 7390757.
Розшукуються спадкоємці громадянки
АКСЬОНОВОЇ Валентини Михайлівні, 1939 року народження,
померлої 22 березня 2020 року в Донецькій області, місто Торез, з метою з’ясування підстав для закликання їх до спадкування. Спадкоємцям прошу звернутися у десятиденний строк з дня публікації цього
оголошення до приміщення, що є робочим місцем приватного нотаріуса Бердянського міського нотаріального округу Запорізької області Солопової О.О. за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ,
вулиця Грецька, будинок 47. Телефон для довідок: (06153) 4-44-24,
(099) 788-66-61.
Повістка про виклик обвинуваченого

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни,
Марків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олександра
Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5
ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Кремлівський,
79, в судове засідання з розгляду кримінального провадження за його обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 19 жовтня 2020 року о 13
год. 30 хв. в приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області, за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.
У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити
суд про причини неявки інакше судовий розгляд кримінального провадження
здійснюватиметься за його відсутності.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О.В. Ільяшевич

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бокіна Віталія Сергійовича, 06.05.1972 р.н., уродженця м. Костянтинівка Донецької області, як обвинуваченого у кримінальному провадженні
№ 296/6247/19 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, в підготовче
судове засідання під головуванням судді Аксьонова В.Є., яке призначено на 23 жовтня 2020 року на 09 год. 00 хв. та на 30 жовтня 2020
року на 09 год. 00 хв., в приміщенні Корольовського районного суду
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 106.
Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
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