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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 20 жовтня 2020 року
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за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЕМІНЕ ДЖАПАРОВА:
«Росія — держава, 
яка скоїла злочин 

проти України, яка 
повністю відповідає 

за окупацію, і яка 
має деокупувати 

Крим».

Зміни відчувають 
навіть за кордоном 

ЄДНІСТЬ. Днями розпочали роботу чергові річні загальні збо-
ри Світового Конгресу Українців. Попри те що вперше вони від-
буваються в онлайн-форматі, це унікальна можливість зміцнити 
зв’язки між українцями всього світу заради консолідації та під-
тримки Батьківщини. 

«Світовий Конгрес Українців, який об’єднує українські громади у 
багатьох країнах, — це надзвичайно потужна сила. Я впевнений, що 
наша спільна робота з усією українською діаспорою допоможе проде-
монструвати усьому світу, що Україна змінюється. Що наша держа-
ва стає надзвичайно привабливою для інвестицій. Що ми робимо все, 
аби вітчизняні та іноземні компанії почувалися впевнено в Україні та 
бачили перспективи для свого бізнесу», — наголосив Прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль у вітальному слові з нагоди початку роботи зібрання. 
Він зазначив, що уряд не зменшить темпу реалізації реформ, і запев-
нив членів СКУ у пріоритетності руху України до Європейського Сою-
зу. І закликав долучатися до кампанії Invest in Ukraine now. «Разом ми 
неодмінно створимо економічно сильну державу», — цитує департа-
мент комунікацій Секретаріату КМУ слова Дениса Шмигаля.

571 млн грн 
субвенції для забезпечення киснем 

ліжок у медзакладах, визначених 
для прийому хворих з COVID-19, 

перераховано в області

SOS! Луганщина  
після пожежі 
МИЛОСЕРДЯ. Хто і як допомагає погорільцям вистояти 
напередодні осіннього бездоріжжя та зими, що наближається

Заступниця міністра закордонних справ про окупацію 
Росією Криму та її дії в Сирії та Лівії як доказ  
її апетитів у регіоні 

2 5 
ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Чому візит очільниці Ради Європи 
до російської столиці набуває рис 
підтримки й солідарності  
з Кремлем? Адже Москва не йде 
на жодні компроміси з РЄ

ГЕОПОЛІТИКА

Жителі спальних районів 
Миколаєва страждають від 
діяльності маслопресового 
заводу, однак міська влада 
безсила зарадити 
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Аби земля родила, її треба напоїти
ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗІ. Фахівці наголошують: відновити систему зрошення в Україні можливо 
лише спільними зусиллями бізнесу та влади

Володимир КОЛЮБАКІН,  
«Урядовий кур’єр»

Як відомо, проблема зрошу
вального землеробства в 

Україні існує давно, але остан
нім часом набула небаченої го

строти через кліматичні зміни. 
Вона стала предметом ґрун
товного обговорення на прес
конференції «Проблема де
фолтів на зерновому ринку 
України», що відбулася недав
но у Києві. 

Відповідаючи на запитан
ня нашого кореспондента, за
ступник голови Всеукраїнської 
аграрної ради (ВАР) Михайло 
Соколов наголосив, що ниніш
ня ситуація має не надто добрий 
вигляд: якщо система зрошен

ня, успадкована нами від СРСР, 
охоплювала приблизно два з по
ловиною мільйони гектарів, то 
нині зрошуємо добре якщо 500 
тисяч. 

Постійно скорочується пло
ща, яку зрошують дощувальни

ми машинами. На значній час
тині площ зрошення збереглося 
лише крапельне — воно потре
бує значно менших витрат во
ди. Тільки за рахунок цьо
го статистика не надто ка
тастрофічна. 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Майже 500 житлових і 
понад 1800 господар

ських споруд — такі тра
гічні наслідки жовтне
вих пожеж на Луганщи
ні. За даними облдержад
міністрації, всі збитки по
вністю пораховано, від
повідний пакет докумен
тів направлено до Кабіне
ту Міністрів.  Але кожен 
день для погорільців нині 
особливий: до дощів треба 
встигнути розібрати зава
ли і врятувати те, що мо
же стати у пригоді в ново
му житті. 

А його доведеться по
чинати наново, без сумні
вів. Але чи залишаться на 
карті області села, які ма
ло не дощенту знищив во
гонь? Чи вистачить сил у 
кожної із сімей вдихнути 
життя в ті згарища?

«Дід Володимир. Сиро
тине. Герой мого репорта
жу. Згорів будинок, кух
ня і сарай з великою кіль
кістю зерна. Залишився 
тільки гараж. Знімав той 
репортаж 1 жовтня. На
ступний сьогодні, 11 жов
тня. Минуло 10 днів. Як 
бачите, майже нічого не 
змінилося. Раз приходили 
військові розібрати сарай. 
На цьому все. Він разом із 
сусідкою намагаєть
ся вивозити цеглу і 
сміття. 
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ДОКУМЕНТИ
Підстава для виникнення обме-
ження у використанні земель-
ної ділянки

<закон/нормативно-правовий акт, прийнятий від-
повідно до закону/договір/рішення суду> <найме-
нування органу, яким прийнято документ> <чис-
ло, місяць та рік прийняття/підписання докумен-
та> <номер документа>

Орган, що здійснив державну ре-
єстрацію обмеження

<найменування органу, який зареєстрував обме-
ження у використанні земельної ділянки>

Дата державної реєстрації об-
меження

<число, місяць та рік державної реєстрації обме-
ження у використанні земельної ділянки>

Строк дії обмеження <строк, на який встановлено обмеження у вико-
ристанні земельної ділянки/безстроково>

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного  
земельного кадастру відповідно до закону, що надала витяг з Державного  

земельного кадастру про земельну ділянку (за наявності)
Витяг підготував та надав

QR-код

<ініціали та прізвище особи, яка уповноважена 
надавати відомості з Державного земельного ка-
дастру відповідно до закону/найменування орга-
ну, посадовою особою якого підготовлено та на-
дано витяг>

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного ка-

дастру.

Додаток до витягу з Державного земельного кадастру 
про земельну ділянку 

від ___ ____________ 20__ р. № ______
Кадастровий план земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки ________________________
Опис меж: 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
Масштаб 1:

Умовні позначення:

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного ка-

дастру.
Експлікація земельних угідь:

Усього земель, 
гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:
<назва 
угіддя>:

<назва 
угіддя>:

<назва 
угіддя>:

<назва  
угіддя>:

<назва  
угіддя>:

<назва  
угіддя>:

Площа земельної 
ділянки, гектарів: 
<загальна площа 
земельної ділян-
ки, гектарів>

<площа 
угіддя, 

гектарів>

<площа 
угіддя,  

гектарів>

<площа  
угіддя,  

гектарів>

<площа  
угіддя,  

гектарів>

<площа  
угіддя,  

гектарів>

<площа  
угіддя,  

гектарів>

У тому числі в зо-
ні дії обмежень, 
гектарів: <площа 
в зоні дії обме-
жень, гектарів>

<площа 
угіддя, 

гектарів>

<площа 
угіддя, 

гектарів>

<площа  
угіддя, 

гектарів>

<площа  
угіддя,  

гектарів>

<площа  
угіддя,  

гектарів>

<площа  
угіддя,  

гектарів>

Відомості про особу, яка склала кадастровий план земельної ділянки (за наяв-
ності)

Прізвище та ініціали особи, яка склала 
кадастровий план земельної ділянки

 

QR-код

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного ка-

дастру.»;
43) у назві додатка 54 до Порядку слова «в режимі читання» виключити.
3. У Порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, ін-

шими кадастрами та інформаційними системами, затвердженому постановою Кабі-
нету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 483 (Офіційний вісник України, 2013 р., 
№ 53, ст. 1934; 2015 р., № 46, ст. 1472; 2020 р., № 21, ст. 787):

1) абзац третій пункту 61 виключити;
2) пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. Надання доступу до Державного земельного кадастру, пошук, перегляд, копі-

ювання та роздрукування відомостей Державного земельного кадастру, оприлюдне-
них на офіційному веб-сайті Держгеокадастру, а також надання викопіювань з када-
стрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного 
кадастру здійснюється згідно з Порядком ведення Державного земельного кадастру, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
(Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598).».

4. Підпункт 1 пункту 62 додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 
16 травня 2014 р. № 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів ви-
конавчої влади через центри надання адміністративних послуг» (Офіційний вісник 
України, 2014 р., № 45, ст. 1193; 2017 р., № 90, ст. 2743) викласти в такій редакції:
«1) витягу з Державного земельного када-
стру про:
землі в межах території адміністративно-те-
риторіальних одиниць
обмеження у використанні земель
земельну ділянку з:
відомостями про речові права на земель-
ну ділянку, їх обтяження, одержаними в по-
рядку інформаційної взаємодії з Державно-
го реєстру речових прав на нерухоме майно

Закон України «Про Державний земель-
ний кадастр» та Закон України «Про 
державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень»

усіма відомостями, внесеними до Позе-
мельної книги, крім відомостей про речові 
права на земельну ділянку, що виникли піс-
ля 1 січня 2013 р.

Закон України «Про Державний  
земельний кадастр».

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 9 жовтня 2020 р. № 948
ПЕРЕЛІК  

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2015 р. № 457 «Деякі питан-

ня надання нотаріусам доступу до Державного земельного кадастру» (Офіційний ві-
сник України, 2015 р., № 54, ст. 1742).

2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 509 «Про 
затвердження Порядку доступу державних реєстраторів прав на нерухоме майно та 
користування відомостями Державного земельного кадастру» (Офіційний вісник 
України, 2017 р., № 59, ст. 1802) та пункт 2 змін, затверджених зазначеною поста-
новою.

3. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 925 «Деякі питання 
удосконалення механізмів захисту речових прав на земельні ділянки» (Офіційний ві-
сник України, 2017 р., № 100, ст. 3069).

4. Пункт 14 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 367 «Де-
які питання дерегуляції господарської діяльності» (Офіційний вісник України, 2019 
р., № 36, ст. 1260).

5. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затвердже-
них постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 477 (Офіційний ві-
сник України, 2019 р., № 47, ст. 1614).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 вересня 2020 р. № 1206-р 
Київ

Про підписання Угоди про фінансування 
заходу «Кліматичний пакет для стабільної 

економіки: (CASE) в Україні»  
Схвалити проект Угоди про фінансування заходу «Кліматичний пакет для стабіль-

ної економіки: (CASE) в Україні».
Уповноважити Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної ін-

теграції України Стефанішину Ольгу Віталіївну підписати зазначену Угоду.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 жовтня 2020 р. № 1216-р 
Київ

Про схвалення проекту Меморандуму  
про взаєморозуміння між Урядом України 

та Європейським банком реконструкції 
та розвитку щодо запобігання корупції 
та сприяння прозорому та ефективному 

управлінню в державному секторі
Схвалити проект Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Єв-

ропейським банком реконструкції та розвитку щодо запобігання корупції та сприяння 
прозорому та ефективному управлінню в державному секторі.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 жовтня 2020 р. № 1217-р 
Київ

Про погодження тимчасового покладення 
виконання обов’язків голови правління 

акціонерного товариства  
«Об’єднана гірничо-хімічна компанія»  

на Сомова А. Ю.
Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо тимчасового покла-

дення виконання обов’язків голови правління акціонерного товариства «Об’єднана 
гірничо-хімічна компанія» на члена правління — заступника голови правління зазна-
ченого товариства Сомова Артура Юлійовича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 жовтня 2020 р. № 1253-р 
Київ

Про внесення змін до переліку інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, 

що можуть реалізовуватися  
у 2020 році за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку, у тому 
числі тих, що фінансуються з метою 

погашення кредиторської заборгованості, 
зареєстрованої органами Державної 

казначейської служби станом  
на 1 січня 2020 року

Внести до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, 
що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою погашен-
ня кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначей-
ської служби станом на 1 січня 2020 р., затвердженого розпорядженням Кабіне-
ту Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 211, — із змінами, внесеними роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 р. № 543, зміни, що 
додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

На виконання рішення Київської міської 
ради від 23 липня 2020 року № 46/9125  по-
відомляємо про початок процедури реорга-
нізації Фізіотерапевтичної поліклініки Шев-
ченківського району м. Києва (ідентифіка-
ційний код 02125823) шляхом приєднання 
до комунального некомерційного підпри-
ємства «Київська міська клінічна лікарня 
№ 18» виконавчого органу Київської місь-
кої ради (Київської міської державної адмі-
ністрації). Вимоги кредиторів приймаються 
у письмовій формі протягом двох місяців 
з дня опублікування повідомлення за адре-
сою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 17; тел. 
(044) 234 02 20; (044) 235 40 56.

Голова комісії з реорганізації

На виконання рішення Київської міської 
ради від 23 липня 2020 року № 46/9125  по-
відомляємо про початок процедури реор-
ганізації Київської міської клінічної лікар-
ні № 14 (ідентифікаційний код 25680021)
шляхом приєднання до комунального не-
комерційного підприємства «Київська місь-
ка клінічна лікарня № 18» виконавчого ор-
гану Київської міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації). Вимоги креди-
торів приймаються у письмовій формі про-
тягом двох місяців з дня опублікування по-
відомлення за адресою: м. Київ, бул. Тара-
са Шевченка, 17; тел. (044) 234 02 20; (044) 
235 40 56.

Голова комісії з реорганізації

Розшукуються спадкоємці 
СКРИПЧЕНКА  

Анатолія Степановича, 
13.05.1937 р.н., уродженця  
м. Ровеньки Луганської облас-
ті, який помер 10 грудня 2019 
року. Звертатися: м Харків, пр-т 
Гагаріна, 43, приватний нотаріус 
Гончаренко Н.Ю. 

Тел. 0952091955.
«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 

повідомляє про втрату бланку 

суворої звітності полісу ОСЦПВ 

в кількості 2 шт.: АО2853929, 

АО0410112. 

Вважати зазначені бланки 

недійсними.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Оголошення про дату проведення XVIII з’їзду суддів України

XVIII з’їзд суддів України, відповідно до рішень Ради суддів України від 31 січня 
2020 р. № 2 та від 08 жовтня 2020 р. № 59, відбудеться 8-10 грудня 2020 р. у при-
міщенні Конгрес-холу готелю «Президент Готель» за адресою: м. Київ, вул. Госпі-
тальна, 12.

На обговорення буде запропоновано питання:
- Про призначення судді Конституційного Суду України;
- Про обрання членів Вищої ради правосуддя;
- Про обрання Ради суддів України;
- звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самовря-

дування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного та фі-
нансового забезпечення діяльності судів;

- інформація Голови Державної судової адміністрації України про її діяльність, зо-
крема, організаційне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
судової влади.

Рада суддів України

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 9 жовтня 2020 р. № 1253-р
ЗМІНИ, 

що вносяться до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, 
що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою погашення 
кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської 

служби станом на 1 січня 2020 року
У графі «Обсяг фінансування, найменування інвестиційної програми (проекту ре-

гіонального розвитку)»:
у позиції «Усього» цифри «4 869 558,536» замінити цифрами «4 870 559,536»;
у позиції «Вінницька область»:
в абзаці восьмому цифри «4722» замінити цифрами «3622»;
в абзаці одинадцятому цифри «44 616,2» замінити цифрами «30 362,461»;
в абзаці шістнадцятому цифри «5000» замінити цифрами «19 253,739»;
в абзаці двадцять дев’ятому цифри «1815,251» замінити цифрами «2915,251»;
у позиції «Донецька область»:
в абзаці восьмому цифри «19396,246» замінити цифрами «15761,395»;
в абзаці чотирнадцятому цифри «10 504,698» замінити цифрами «4067,895»;
в абзаці двадцятому цифри «15 077,806» замінити цифрами «10 000»;
в абзаці двадцять четвертому цифри «19 570,112» замінити цифрами «34719,572»;
у позиції «Закарпатська область»:
в абзаці другому цифри «1564» замінити цифрами «1539,952»;
в абзаці шостому цифри «2628,687» замінити цифрами «1355,53»;
в абзаці сьомому цифри «25000» замінити цифрами «28 196,261»;
в абзаці дев’ятому цифри «949» замінити цифрами «930,338»;
в абзаці одинадцятому цифри «5600» замінити цифрами «3719,606»;
у позиції «Запорізька область»:
в абзаці першому цифри «156 801,328» замінити цифрами «157 801,328»;
в абзаці другому цифри «26097» замінити цифрами «9085,043»;
в абзаці третьому цифри «1517,922» замінити цифрами «1511,14»;
в абзаці четвертому цифри «15000» замінити цифрами «20803,107»;
в абзаці п’ятому цифри «5748,973» замінити цифрами «5685,796»;
в абзаці восьмому цифри «6876,548 « замінити цифрами «6376,548»;
в абзаці тринадцятому цифри «14400» замінити цифрами «12839,534»;
в абзаці п’ятнадцятому цифри «15633,62» замінити цифрами «15453,041»;
в абзаці сімнадцятому цифри «6440,487» замінити цифрами «6220,163»;
в абзаці вісімнадцятому цифри «5359,822» замінити цифрами «100»;
в абзаці дев’ятнадцятому цифри «16000» замінити цифрами «36000»;
у позиції «Івано-Франківська область»:
в абзаці п’ятому цифри «9550» замінити цифрами «12309,3»;
в абзаці десятому цифри «2681,854» замінити цифрами «2013,43»;
в абзаці двадцять першому цифри «3200» замінити цифрами «2729,398»;
в абзаці двадцять восьмому цифри «11000» замінити цифрами «9756,726»;
в абзаці тридцятому цифри «10000» замінити цифрами «9623»;
у позиції «Київська область»:
в абзаці другому цифри «13 874,546» замінити цифрами «12 374,546»;
в абзаці третьому цифри «6 809,378» замінити цифрами «5 309,378»;
в абзаці десятому цифри «10 850» замінити цифрами «9000»;
в абзаці дванадцятому цифри «12 444,5» замінити цифрами «11 209,26»;
в абзаці тринадцятому цифри «12 438,95» замінити цифрами «15 438,95»;
в абзаці п’ятнадцятому цифри «4243,872» замінити цифрами «7 329,112»;
у позиції «Кіровоградська область»:
в абзаці третьому цифри «1156,058» замінити цифрами «10988,907»;
в абзаці десятому цифри «19137,561» замінити цифрами «6689,712»;
доповнити позицію абзацом такого змісту:
«2615 тис. — мережі водопостачання вулиць західної частини м. Долинської — 

будівництво»;
у позиції «Львівська область»:
в абзаці другому цифри «25 041,05» замінити цифрами «27 041,05»;
в абзаці сьомому цифри «12400» замінити цифрами «13400»;
в абзаці тринадцятому цифри «13 207,622» замінити цифрами «3 207,622»;
в абзаці двадцять другому цифри «11100,698» замінити цифрами «18100,698»;
у позиції «Полтавська область»:
в абзаці третьому цифри «12 000» замінити цифрами «9307,764»;
в абзаці сьомому цифри «6452,689» замінити цифрами «5258,782»;
в абзаці восьмому цифри «5000» замінити цифрами «6386,143»;
в абзаці дев’ятому цифри «6000» замінити цифрами «8500»;
у позиції «Рівненська область»:
в абзаці другому цифри «700» замінити цифрами «7160»;
в абзаці третьому цифри «14300» замінити цифрами «19500»;
в абзаці п’ятому цифри «15000» замінити цифрами «5000»;
в абзаці восьмому цифри «32 881,233» замінити цифрами «6321,233»;
абзац одинадцятий виключити;
в абзаці тринадцятому цифри «23000» замінити цифрами «29 400»;
доповнити позицію абзацами такого змісту:
«3600 тис. — дошкільний навчальний заклад по вул. Шкільній, 4, у с. Переброди 

Дубровицького району — реконструкція 
3500 тис. — навчально-виховний комплекс по вул. Шкільній, 11, в с. Борбин Мли-

нівського району — будівництво
15000 тис. — Жобринська загальноосвітня школа I—III ступеня по вул. Централь-

ній, 3, в с. Жобрин Рівненського району — реконструкція будівлі»;
у позиції «Сумська область»:
в абзаці вісімнадцятому цифри «2761,125» замінити цифрами «6238,853»;
в абзаці двадцятому цифри «12430» замінити цифрами «8952,272»;
у позиції «Харківська область»:
в абзаці четвертому цифри «5971,869» замінити цифрами «3578,284»;
в абзаці сьомому цифри «19 901,47» замінити цифрами «33145,931», а після слів 

«с. Наталине Красноградського району» доповнити словом «(коригування)»;
в абзаці сімнадцятому цифри «17 410,876» замінити цифрами «6560»;
в абзаці двадцять другому цифри «15 120,569» замінити цифрами «5560,098»;
в абзаці двадцять третьому цифри «3709,529» замінити цифрами «13270»;
у позиції «Херсонська область»:
в абзаці п’ятому цифри «1391,732» замінити цифрами «1146,463»;
в абзаці шостому цифри «1392,345» замінити цифрами «1289,68»;
в абзаці сьомому цифри «1392,345» замінити цифрами «1285,577»;
в абзаці чотирнадцятому цифри «1328,187» замінити цифрами «1152,172»;
в абзаці двадцять третьому цифри «1997,19» замінити цифрами «2627,907»;
у позиції «Чернігівська область»:
в абзаці першому цифри «92 682,783» замінити цифрами «92 683,783»;
в абзаці другому цифри «477» замінити цифрами «1695,08»;
в абзаці третьому цифри «5274,333» замінити цифрами «5616,367»;
в абзаці четвертому цифри «5760» замінити цифрами «5406,2»;
в абзаці п’ятому цифри «4546,198 « замінити цифрами «4021,891»;
в абзаці восьмому цифри «16551,405» замінити цифрами «15201,405»;
в абзаці десятому цифри «12703,914» замінити цифрами «12637,467»;
в абзаці тринадцятому цифри «7791,372» замінити цифрами «6005,292»;
в абзаці чотирнадцятому цифри «6775,310» замінити цифрами «6256,83»;
доповнити позицію абзацом такого змісту:
«3040 тис. — придбання рентгенівського діагностичного комплексу з цифровою 

обробкою зображення на два робочих місця для Комунального некомерційного під-
приємства «Прилуцька міська дитяча лікарня» Прилуцької міської ради».
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0 +5 +8 +13 Черкаська -1 +4 +8 +13

Житомирська 0 +5 +8 +13 Кіровоградська 0 +5 +9 +14
Чернігівська -1 +4 +7 +12 Полтавська -1 +4 +8 +13
Сумська -1 +4 +6 +11 Дніпропетровська 0 +5 +9 +14
Закарпатська 0 +5 +9 +14 Одеська +4 +9 +13 +18
Рівненська 0 +5 +8 +13 Миколаївська +3 +8 +12 +17
Львівська -1 +4 +9 +14 Херсонська +2 +7 +11 +16
Івано-Франківська -1 +4 +10 +15 Запорізька +1 +6 +10 +15
Волинська +1 +6 +8 +13 Харківська 0 +5 +8 +13
Хмельницька +1 +6 +8 +13 Донецька +1 +6 +8 +13
Чернівецька -2 +3 +11 +16 Луганська -1 +4 +7 +12
Тернопільська 0 +5 +9 +14 Крим +2 +7 +12 +17
Вінницька 0 +5 +10 +15 Київ +3 +5  +11 +13

Укргiдрометцентр
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Стадніка Володимира Федоровича

Головне Управління Національної поліції в Донецькій області, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України, викликає підозрюваного Стадніка Воло-
димира Федоровича, 07.08.1987 р.н., зареєстрованого за адресою: Донецька об-
ласть Волноваський район, с. Бугас, вулиця Радянська, буд. 33, кв. 2 до слідчо-
го ГУНП в Донецькій області Шебаніц А. за адресою: м. Маріуполь, вул. Італій-
ська, 32, каб. 24 (тел./факс: (0629) 51-98-31) на 23 жовтня 2020 року о 17:00 
для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, а також на 
26 жовтня 2020 року о 17.00 для виконання з його участю вимог, передбачених 
ст. 290 КПК України, по кримінальному провадженню № 12015080000000103 від 
19.02.2015. 

Наслідки неприбуття на виклик слідчого та поважні причини неприбуття осо-
би на виклик передбачено ст.ст. 138-139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Дибова Едуарда Вікторовича

Головне Управління Національної поліції в Донецькій області, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України, викликає підозрюваного Ди-
бова Едуарда Вікторовича, 31.08.1972 р.н., зареєстрованого за адресою: До-
нецька область, м. Макіївка, вулиця Рози Люксембург, буд. 117 до слідчо-
го ГУНП в Донецькій області Шебаніц А. за адресою: м. Маріуполь, вул. Іта-
лійська, 32, каб. 24 (тел./факс: (0629) 51-98-31) на 23 жовтня 2020 ро-
ку о 15:00 для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої під-
озри, а також на 26 жовтня 2020 року о 15.00 для виконання з його учас-
тю вимог, передбачених ст. 290 КПК України, по кримінальному провадженню  
№ 12015080000000103 від 19.02.2015. 

Наслідки неприбуття на виклик слідчого та поважні причини неприбуття осо-
би на виклик передбачено ст.ст. 138-139 КПК України. Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  

Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, буд. 39 «А») розгля-
дає кримінальне провадження № 242/3056/15-к за обвинуваченням 
Дузенка Олександра Вікторовича, у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 березня 1981 
року народження, останнє відоме місце мешкання якого: вул. Гене-
рала Антонова, 5/104, м. Донецьк Донецької області, викликається на 
15:30 годину 26 жовтня 2020 року до Добропільського міськрайонно-
го суду, кабінет № 10, для участі у підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В.В., судді Левченко A.M.,  
Здоровиця О.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Скляренко Людмила Володимирівна, 07 липня 1967 

року народження. На підставі ст.ст. 111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. 3 ст. 
323 КПК України, викликається Артемівським міськрайонним судом 
Донецької області для участі в статусі обвинуваченої в підготовчому су-
довому засіданні кримінального провадження №22017050000000284 
від 25 вересня 2017 року за обвинуваченням Скляренко Людмили Во-
лодимирівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбудеться в залі судових засідань 
приміщення суду за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, 5, каб 312, відбудеться 26 жовтня 2020 року о 09:30 годині. Поваж-
ні причини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття обвинуваченого за викликом до суду перед-
бачені ст. ст. 139, 323 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Тараканкова Ірина Михайлівна, 11 жовтня 1971 року 

народження, на підставі ст.ст. 111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. З ст. 323 
КПК України, викликається Артемівським міськрайонним судом Доне-
цької області для участі в статусі обвинуваченої в підготовчому судо-
вому засіданні кримінального провадження №22017050000000323 від 
07 грудня 2017 року за обвинуваченням Тараканкової Ірини Михай-
лівни, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 110 КК України, яке відбудеться в залі судових засідань приміщен-
ня суду за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 
312, 28 жовтня 2020 року о 13-00 годині. Поважні причини неприбут-
тя особи на виклик передбачені ст.138 КПК України. Наслідки непри-
буття обвинуваченого за викликом до суду передбачені ст.ст. 139, 323 
КПК України.

Оголошення № 286/5/7409-НЕР
про проведення конкурсу щодо закупівлі квартир

на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах 
України

1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 

03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умо-

вах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України;
2.2. лоти: лот 1 — м. Вінниця, до 20 квартир; лот 2 — м. Дніпро, 

до 10 квартир; лот 3 — м. Житомир, до 20 квартир; лот 4 — м. Ки-
їв, до 15 квартир; лот 5 — м. Кропивницький, до 30 квартир; лот 
6 — м. Львів, до 25 квартир; лот 7 — м. Миколаїв, до 52 квартир; 
лот 8 — м. Одеса, до 60 квартир; лот 9 — м. Харків, до 50 квартир; 
лот 10 — м. Херсон, до 5 квартир; лот 11 — м. Хмельницький, до 
20 квартир; лот 12 — м. Чернівці, до 30 квартир; лот 13 — м. Но-
вомосковськ Дніпропетровської області, до 20 квартир; лот 14 —  
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, до 20 квартир; лот 15 — 
м. Маріуполь Донецької області, до 19 квартир; лот 16 — м. Ново-
град-Волинський Житомирської області, до 20 квартир; лот 17 — 
м. Біла Церква Київської області, до 15 квартир; лот 18 — м. Брова-
ри Київської області, до 15 квартир; лот 19 — м. Очаків Миколаїв-
ської області, до 20 квартир; лот 20 — с. Таїрова, смт Котовського, 
с. Фонтанка, смт Авангард, смт Хлібодарське, с. Крижанівка Одесь-
кої області, до 40 квартир.

3. Адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інфор-
мація про конкурс: www.mil.gov.ua, розділ «Державні закупівлі» — 
Конкурсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир.

4. Термін передачі квартир: на вторинному ринку — до 20.12.2020; 
на умовах пайової участі — до 10.12.2020 (термін оформлення 

права власності на квартири за Державою Україна в особі Міністер-
ства оборони України — до 20.12.2020);

термін дії договорів: на вторинному ринку — до 30.12.2020; на 
умовах пайової участі — до 30.12.2020.

5. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
5.1. місце: пр-т Перемоги, 55/2, м. Київ, 03113, Департамент дер-

жавних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністер-
ства оборони України, 2 поверх;

5.2. подання: термін — до 12:00 02.11.2020, кімната 207;
5.3. розкриття: час і дата — о 14:30 02.11.2020, кімната 227.
6. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
7. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок 

з учасниками: Бітян Юлія Миколаївна, Тимошенко Олена Леонідів-
на, Присяжнюк Вікторія Іванівна, тел. (044) 4547459, zhytlo@mil.
gov.ua, Телятникова Наталія Олександрівна, тел. (044) 3843273, 
(094) 9290273.

Розшукуються спадкоємці громадянина 
ДРАГОМИРЕЦЬКОГО Олександра Євгенійовича, 

04 листопада 1957 року народження, померлого 03 липня 2016 ро-
ку в місті Бердянськ Запорізької області, з метою з’ясування підстав 
для закликання їх до спадкування. Спадкоємців прошу звернутися у 
30-денний строк з дня публікації цього оголошення до приміщення, 
що є робочим місцем приватного нотаріуса Бердянського міського но-
таріального округу Запорізької області Бондаренко Є.Д. за адресою: 
71118, Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Шмідта/проспект 
Праці, 3/45, офіс 19. Тел. (06153)4-60-05; (068)3147386.

16 жовтня 2020 року Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА УСТА-
НОВА» (ідентифікаційний код юридичної особи — 38347391) прийня-
то рішення про подання до Національного банку України заяви про ви-
ключення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВО- КРЕДИТНА УСТАНОВА» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би — 38347391) з Державного реєстру фінансових установ (Протокол 
Загальних зборів учасників №74) у зв’язку із припиненням господар-
ської діяльності з надання фінансових послуг.

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Horus Intertrade&Consalting»

з торгівлі та обслуговування (Угорщина) повідомляє про прийняте рі-
шення про закриття (ліквідацію) Представництва «Горус інтертрейд 
енд консалтінг кфт», ідентифікаційний код 21718492. Вимоги креди-
торів можуть бути заявлені письмово протягом 2-х місяців з момен-
ту опублікування цього повідомлення. Ліквідаційна комісія працює за 
адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Криворізька, буд.16a, кв.18.

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному 
провадженні 

Кримінальне провадження №1-кп/4910/31/19,  
справа № 760/9748/17

Вищий антикорупційний суд Кому: Савичу Анатолію Воло-
димировичу

Викликає Вас як обвинувачено-
го на наступну  дату судового 
засідання: 30.10.2020 року о 08 
год. 00 хв. 

Місцезнаходження/  
місце проживання:
м. Київ, вул. Ніжинська, буд. 5, 
кв. 76, 03058

За обвинуваченням Савича А.В. 
у вчиненні злочину, передба-
ченого ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК 
України
Місцезнаходження суду: пр-т 
Перемоги, 41, м. Київ, 03057 

Додатково просимо надати та-
кі документи: Документ, що 
посвідчує особу (паспорт)

Головуюча суддя І.О. Білоус

Повідомлення про реорганізацію

Усім зацікавленим особам та кредиторам СТОВ АГРОФІРМА 

«ЗОРЯ» (ідентифікаційний код 30866217) (далі Товариство) пові-

домляє про прийняття 25.09.2020 року рішення про реорганізацію 

Товариства, а саме: припинення шляхом приєднання до ТОВ «ТАС 

АГРО ПІВНІЧ» (ідентифікаційний код 30148071).

01.09.2020 року були загублені документи на моторне судно (гідро-
цикл) BRP Seadoo RXP-X 260, з номерним знаком CA-YDV 18546 С 313, 
бортовий номер UA4426KV, власник Тімофєєв Вячеслав Вікторович.

Зазначені реєстраційні документи вважати недійсними.

Приватний нотаріус Білашенко Юрій Володимирович викликає 

спадкоємця за заповітом 
ХУДЯКОВА Володимира Миколайовича, 

1947 року народження, на ім’я якого складений заповіт. За додат-

ковою інформацією прошу звертатися за адресою: 42000, Сумська 

область, місто Ромни, вулиця Коржівська, буд. 100/39.

Тел.: (05448) 5-34-14; +380986851424.

Повістка про виклик обвинувачених при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження. 

Обвинувачений Воронін Павло Сергійович, 03.03.1987 року народження, за-
реєстрований за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Візир-
ка, вул. Центральна, 1, Бабініна Олена Василівна, 23.10.1973 року народжен-
ня, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України, викликаються в судо-
ве засідання, що відбудеться 26 жовтня 2020 року о 12 годині 30 хвилин в за-
лі судових засідань № 233 Приморського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачені.

Суддя Кічмаренко С.М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Чернова Костянтина Миколайовича

Головне Управління Національної поліції в Донецькій області, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України, викликає підозрюваного Чернова Костян-
тина Миколайовича, 07.10.1970 р.н., зареєстрованого за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вулиця Азовстальська, буд. 158-А, кв. 60 до слідчого ГУНП 
в Донецькій області Шебаніц А. за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, 
каб. 24 (тел./факс: (0629) 51-98-31) на 23 жовтня 2020 року о 13:00 для вручен-
ня повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, а також на 26 жовтня 
2020 року о 13.00 для виконання з його участю вимог, передбачених ст. 290 КПК 
України, по кримінальному провадженню № 12015080000000103 від 19.02.2015. 

Наслідки неприбуття на виклик слідчого та поважні причини неприбуття осо-
би на виклик передбачено ст.ст. 138-139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Пономаренка Сергія Леонідовича

Головне Управління Національної поліції в Донецькій області, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України, викликає підозрюваного Пономаренка 
Сергія Леонідовича, 16.07.1977 р.н., зареєстрованого за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, проспект Будівельників, буд. 193, кв. 175 до слідчого ГУНП 
в Донецькій області Шебаніц А. за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, 
каб. 24 (тел./факс: (0629) 51-98-31) на 23 жовтня 2020 року об 11:00 для вручен-
ня повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, а також на 26 жовтня 
2020 року об 11.00 для виконання з його участю вимог, передбачених ст. 290 КПК 
України, по кримінальному провадженню № 12015080000000103 від 19.02.2015. 

Наслідки неприбуття на виклик слідчого та поважні причини неприбуття осо-
би на виклик передбачено ст.ст. 138-139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
Борисова Андрія Олександровича

Головне Управління Національної поліції в Донецькій області, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України, викликає підозрюваного Борисова Ан-
дрія Олександровича, 27.11.1984 р.н., зареєстрованого за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, проспект Будівельників, буд. 57, кв. 19, до слідчого ГУНП 
в Донецькій області Шебаніц А. за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, 
каб. 24 (тел./факс: (0629) 51-98-31) на 23 жовтня 2020 року о 09:00 для вручен-
ня повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, а також на 26 жовтня 
2020 року о 09.00 для виконання з його участю вимог, передбачених ст. 290 КПК 
України, по кримінальному провадженню № 12015080000000103 від 19.02.2015. 

Наслідки неприбуття на виклик слідчого та поважні причини неприбуття осо-
би на виклик передбачено ст.ст. 138-139 КПК України.
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