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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЬГА БУСЛАВЕЦЬ:
«Потрібно поступово 
і зважено переходити 

до нових технологій. 
Реформування 

вугільної галузі буде 
здійснюватися 

виважено».

Локдаун — крайній 
захід

ПОЗИЦІЯ. У Міністерстві охорони здоров’я виступають проти 
введення повного локдауну в країні через поширення коронавіру-
су. Як передає УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр охоро-
ни здоров’я Максим Степанов. «На мою думку, виходячи з різних 
чинників у нашій країні, в тому числі економічних, повного локда-
уну ми повинні максимально уникати», — сказав він.

У Всесвітній організації охорони здоров’я також вважають, що 
запровадження жорсткого карантину — крайній захід. Передовсім 
загальнонаціональний карантин має давати країнам час, щоб по-
силити свої системи охорони здоров’я та поліпшити відстеження 
контактів для швидшого виявлення та викорінення нових випадків 
інфікування. Про це заявив директор Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я у Європі Ханс Клюге, повідомляє AП. Щоправда, за 
його словами, більшість країн, які запроваджували локдаун у бе-
резні, досягти цих цілей не змогли. Запровадження локдауну за-
вдає сильної шкоди економіці, психічному здоров’ю людей та збіль-
шує масштаб домашнього насильства. «Через це ми розглядаємо 
національний локдаун як крайній захід», — наголосив посадовець.

18,4%
становило зростання депозитів у 

банківській системі України з початку 
року, незважаючи на коронакризу

ОСВІТА. Про створення наукового ліцею на базі інтернату  
для обдарованих сільських дітей «Урядовому кур’єру» 
розповідає його директор Валерій Шульга

Школа майбутнього  
в полтавській глибинці

В.о. міністра енергетики про те, що тільки за підтримки 
профспілок, колективів можна успішно реформувати 
вугільну галузь

4 7 
ДОКУМЕНТИ

Мінфін представляє 
головні цифри 
бюджету-2021 
в доступній 
інфографіці

ОФІЦІЙНО

Постанова КМУ «Про внесення 
змін до Порядку виготовлення 
і видачі посвідчень батьків 
багатодітної сім’ї та дитини  
з багатодітної сім’ї»
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій
УВАГА!

Послуга 
за приймання
передплати

на 2021 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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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 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1283-р 
Київ

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 15 липня  2020 р. № 858
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 15 липня 2020 р. № 858 «Про тимчасове покладення виконання обов’язків члена 
правління акціонерного товариства «Українська залізниця» на Іванініва М. І.». 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1284-р 
Київ

Про визнання таким, що втратило чинність,  
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 15 квітня 2020 р. № 424
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 15 квітня 2020 р. № 424 «Про тимчасове покладення виконання обов’язків чле-
на правління акціонерного товариства «Українська залізниця» на Веприцького Р. С.». 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 жовтня 2020 р. № 1292-р 
Київ

Про визнання таким, що втратило чинність,  
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 19 серпня 2020 р. № 1013 
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 19 серпня 2020 р. № 1013 «Про тимчасове покладення виконання обов’язків Го-
лови Державної митної служби України на Павловського А. В.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 жовтня 2020 р. № 1295-р 
Київ

Про звільнення Башкірова О. Ю. 
з посади Голови Державної сервісної  

служби містобудування України
Звільнити Башкірова Олексія Юрійовича, призначеного за контрактом, з посади Голо-

ви Державної сервісної служби містобудування України шляхом припинення дії контракту. 
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 жовтня 2020 р. № 1296-р 
Київ

Про визнання таким, що втратило чинність,  
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 6 травня 2020 р. № 489 
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 6 травня 2020 р. № 489 «Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови 
Державної архітектурно-будівельної інспекції України на Федоренка Б. О.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1305-р 
Київ

Про звільнення Заболотного Г. В.  
з посади заступника Голови Національного  

агентства України з питань державної служби
Звільнити Заболотного Геннадія Вадимовича з посади заступника Голови Націо-

нального агентства України з питань державної служби відповідно до частини першої 
статті 871 Закону України «Про державну службу».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1306-р 
Київ

Про звільнення Білоуса М. А.  
з посади заступника Голови Державного комітету  

телебачення і радіомовлення України 
Звільнити Білоуса Миколу Андрійовича з посади заступника Голови Державного 

комітету телебачення і радіомовлення України за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КС «КФ.ЮА»
(код ЄДРПОУ 41672177)

повідомляє своїх членів про проведення загальних 
зборів, які відбудуться 06 грудня 2020 р.  

о 10 годині за адресою: м. Київ, вул. В. Гетьмана, 6А, 
оф. 602 Реєстрація з 09.00 до 10.00

Порядок денний
1. Внесення змін і доповнень  до Статуту кредит-

ної спілки.
2. Обрання та відкликання членів спостережної ра-

ди та ревізійної комісії.
3. Прийняття рішення про збільшення пайового ка-

піталу кредитної спілки шляхом збільшення розміру 
обов’язкового пайового внеску або внесення додатко-
вих пайових внесків.

4. Затвердження положень про спостережну раду, 
ревізійну комісію, кредитний комітет та правління.

5. Інші питання.

Про розшук спадкоємця
В провадженні Шоробури-Гіркої Н.С., приватного 

нотаріуса Львівського міського нотаріального округу 
знаходяться спадкові справи:

1.  спадкова справа 21/2020 до майна померлого 
Кудлатого Ігоря Романовича, який помер «01» 
березня 2020 року;

2.  спадкова справа 22/2020 до майна померлого 
Кудлатого Романа-Степана Романовича, який по-
мер «31» березня 2020 року, 

для вирішення питання з оформлення спадкових 
прав прошу спадкоємця за законом Кудлатого Романа 
Романовича, 14.07.1966 року народження в 10-денний 
строк з дня публікації оголошення в газеті звернутись 
за адресою: 79068, м. Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1, 
тел. 0504301133.

В разі неотримання від Вас відомостей у зазначе-
ний термін, свідоцтво про право на спадщину буде ви-
дано іншим спадкоємцям за законом.

Приватний нотаріус Мелітополь-

ського міського нотаріального окру-

гу Запорізької області Земенкова Юлія 

Анатоліївна (м. Мелітополь, Запорізь-

ка область, пр. 50-річчя Перемоги, 18/1, 

72313) запрошує спадкоємців помер-

лої 18 жовтня 2020 року Шакун Катери-

ни Олександрівни, 15 серпня 1935 ро-

ку народження. Спадкоємцям пропону-

ється звернутися до нотаріуса у строк 

до 19.04.2021 року.

Адмінколегією Київського об-
ласного територіального відділення  
АМКУ прийнято рішення від 07.11.2019 
№ 60/74-р/к у справі № 48/60/51-рп/к. 19 
про порушення ТОВ «Фортіс-Украї-
на» та ТОВ «Аххо Груп 2019» законо-
давства про захист економічної конку-
ренції, передбаченого пунктом 1 статті 
50 та пунктом 4 частини 2 статті 6 За-
кону України «Про захист економіч-
ної конкуренції», у вигляді вчинен-
ня антиконкурентних узгоджених дій, 
що стосуються спотворення резуль-
татів торгів. З детальним текстом рі-
шення можна ознайомитись на офіцій-
ному веб-сайті АМКУ за посиланням: 
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/
document?id=91102&schema=kyivr

Розшукуються спадкоємці Козлової 

Станіслави Вікторівни, 08 січня 1937 ро-

ку народження, померлої 10 січня 2020 

року; проживала: місто Донецьк, вулиця 

Марії Ульянової, будинок № 62-А, квар-

тира № 1.

Спадкоємцям пропонується про-

тягом шести місяців з часу відкрит-

тя спадщини звернутися за адресою: 

61153, м. Харків, просп. Ювілейний, 

буд. 56, кім. 312.

Тел. +380572623023, 

+380577516435, нотаріус С.З. Мітякіна. 

  ОГОЛОШЕННЯ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1320-р 
Київ

Про призначення члена наглядової ради  
Державного концерну «Укроборонпром»

Відповідно до статті 5 Закону України «Про особливості управління об’єктами дер-
жавної власності в оборонно-промисловому комплексі» призначити членом наглядо-
вої ради Державного концерну «Укроборонпром» Іващенка Валерія Володимировича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1321-р 
Київ

Про припинення повноважень члена наглядової ради  
Державного концерну «Укроборонпром»

Відповідно до статті 5 Закону України «Про особливості управління об’єктами 
державної власності в оборонно-промисловому комплексі» припинити повноважен-
ня члена наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» Прохоренка Оле-
га Васильовича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1327-р 
Київ

Про звільнення Євдокімова В. А. з посади директора 
державного підприємства «Оператор ринку»

Звільнити Євдокімова Володимира Анатолійовича з посади директора державно-
го підприємства «Оператор ринку» (пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу зако-
нів про працю України).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1328-р 
Київ

Про призначення Сутченка Р. В. 
 виконуючим обов’язки директора  

державного підприємства «Оператор ринку» 
Призначити Сутченка Романа Вікторовича виконуючим обов’язки директора дер-

жавного підприємства «Оператор ринку» до призначення в установленому порядку 
директора зазначеного підприємства. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 жовтня 2020 р. № 1330-р 
Київ

Про призначення Лева М. О. першим заступником 
Голови Державного космічного агентства України 
Призначити Лева Михайла Олександровича першим заступником Голови Держав-

ного космічного агентства України з 27 жовтня 2020 р. шляхом укладення контр-
акту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 жовтня 2020 р. № 1331-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків Голови Державної архітектурно-
будівельної інспекції України на Король І. М.

Покласти тимчасово виконання обов’язків Голови Державної архітектурно-буді-
вельної інспекції України на заступника директора департаменту — начальника від-
ділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт де-
партаменту дозвільних процедур зазначеної Інспекції Король Ірину Миколаївну. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 жовтня 2020 р. № 1332-р 
Київ

Про призначення Смірнової М. О.  
заступником Голови Державної служби України  

з питань геодезії‚ картографії та кадастру 
Призначити Смірнову Марину Олександрівну заступником Голови Державної 

служби України з питань геодезії‚ картографії та кадастру з 27 жовтня 2020 р. шля-
хом укладення контракту про проходження державної служби на період дії каранти-
ну, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2020 р. № 1335-р 
Київ

Про визначення кількості заступників  
Голови Державної казначейської служби України

Визначити, що Голова Державної казначейської служби України може мати трьох 
заступників, у тому числі одного першого та заступника з питань цифрового розви-
тку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2020 р. № 1336-р 
Київ

Про призначення Двойленка І. В. заступником Голови 
Державної міграційної служби України

Призначити Двойленка Івана Володимировича заступником Голови Державної мі-
граційної служби України з 29 жовтня 2020 р. шляхом укладення контракту про про-
ходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запо-
бігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2020 р. № 1337-р 
Київ

Про призначення Рудого І. Т. Головою Комісії  
з регулювання азартних ігор та лотерей

Призначити Рудого Івана Тарасовича Головою Комісії з регулювання азартних ігор 
та лотерей з 30 жовтня 2020 р. шляхом укладення контракту про проходження дер-
жавної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширен-
ню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2020 р. № 1338-р 
Київ

Про призначення Гетьмана Є. М. членом Комісії  
з регулювання азартних ігор та лотерей

Призначити Гетьмана Євгена Миколайовича членом Комісії з регулювання азарт-
них ігор та лотерей з 30 жовтня 2020 р. шляхом укладення контракту про проходжен-
ня державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання по-
ширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2020 р. № 1339-р 
Київ

Про звільнення Ющенка О. О. з посади заступника 
Міністра інфраструктури України

Звільнити Ющенка Олега Олександровича з посади заступника Міністра інфра-
структури України за власним бажанням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2020 р. № 1340-р 
Київ

Про дострокове припинення повноважень голови 
правління публічного акціонерного товариства 
«Державна акціонерна компанія «Ліки України» 

Поліщук О. П.
Припинити достроково повноваження голови правління публічного акціонерного 

товариства «Державна акціонерна компанія «Ліки України» Поліщук Ольги Петрівни 
відповідно до пункту 5 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2020 р. № 1341-р 
Київ

Про призначення Галенко Н. О. заступником голови 
правління публічного акціонерного товариства 
«Державна акціонерна компанія «Ліки України»

Призначити Галенко Наталію Олександрівну заступником голови правління пу-
блічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Ліки України».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 ЛИСТОПАДА

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

Укргiдрометцентр

Повістка про виклик обвинуваченого в судове засідання

Обвинувачений Аверін Костянтин Євгенійович, 22.01.1985 року наро-

дження, у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відпо-

відно до вимог ст. 323 КПК України викликається в судове засідання, яке 

відбудеться 10 листопала 2020 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Октябр-

ського районного суду м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. Навроцько-

го, 5, зал № 48, для участі в судовому засіданні як обвинуваченого.

Обвинувачений Аверін К.Є., зареєстрований за адресою: Луганська об-

ласть, м. Хрустальний (Красний Луч), вул. Нова, 6, кв. 59.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 

138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК 

України.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається по-

відомленим про дату, час та місце розгляду справи.

Суддя В.М. Микитенко

Український союз промисловців і підприємців висловлює 
співчуття усім, хто знав та любив нашого колегу і товариша, 
заступника голови Комісії з питань науки та ІТ УСПП 

Гусєва Олега Юрійовича.
Інженер-зв’язківець за фахом, економіст, він чимало зусиль 

доклав для адаптації міжнародного законодавства в частині 
телекомунікацій, регулювання сфери електронного зв’язку, кі-
бербезпеки тощо, брав участь у відповідних міжнародних про-
грамах ЄБРР, Ради Європи тощо.

Олег Юрійович активно працював у складі профільної Ко-
місії УСПП, ми знали його як сумлінного, енергійного профе-
сіонала, чудову людину, активного та поважного громадсько-
го діяча. 

В цей сумний час поділяємо біль рідних і близьких Олега Гу-
сєва.

Колеги, друзі з УСПП

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Сторожинецький районний суд Чернівецької області, що знаходиться 

за адресою: м. Сторожинець, вул. Гвардійська, 9А (ел.адреса: inbox@st.cv.
court.gov.ua, тел./факс (0235) 2-27-70), викликає Василькову Галину Вікто-
рівну, останнє відоме місце проживання: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 
22/8, як обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.ч.3,4,5 
ст. 191, ч.2 ст.200 КК України в кримінальному провадженні, внесеному в 
ЄРДР за №12014260110000622, до суду на 11-00 год. 17 листопада 2020 р.  
на судовий розгляд кримінального провадження в спеціальному судовому 
провадженні.

Наслідки неявки в судове засідання 
У випадку неприбуття розгляд кримінального провадження здійснюва-

тиметься у спеціальному судовому провадженні згідно зі ст. 323 КПК Укра-
їни у Вашій відсутності.

Суддя Дедик Н.П.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/941/2020 за обвинуваченням Блаженка 
Павла Євгеновича за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно Єдиного державного реє-
стру досудових розслідувань за № 22017000000000291 від 03.08.2017 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідання 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 10 листопада 
2020 року о 10 год. 50 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. 
Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. № 508. У ра-
зі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Хардіна О. П.

Обвинувачений Якімцов Олег В’ячеславович, 19.05.1967 р.н., викли-

кається до Печерського районного суду м. Києва 12 листопада 2020 року  

на 09-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, каб. 302, суддя 

Смик С. І., для участі в підготовчому судовому засіданні з розгляду кримі-

нального провадження за обвинуваченням Якімцова О. В. за ч. 1 ст. 408, ч. 1  

ст. 111 КК України.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Іллічова Миколу Ми-
колайовича як обвинуваченого на 15 год. 00 хв. 09 листопада 2020 року у 
справі за обвинуваченням Іллічова Миколи Миколайовича, 09.09.1980 ро-
ку народження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, 
каб. 24.

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

Суддя Бірса О.В.

Обвинувачений Губарєв Павло Юрійович, 10.03.1983 р.н., викликається 

до Печерського районного суду м. Києва 9 листопада 2020 року об 11-00 

год. за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, каб. 302, суддя Смик С. І., 

для участі в підготовчому судовому засіданні з розгляду кримінального про-

вадження за обвинуваченням Губарєва П. Ю. за ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 109, ч. 2 

ст. 110, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Оголошення № 286/5/7724-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 умовах па-

йової участі та на вторинному ринку в регіонах України;
2.2. лоти: лот 1 — м. Луцьк, до 14 квартир; лот 2 — м. Ужгород, 

до 5 квартир; лот 3 — м. Запоріжжя, до 10 квартир; лот 4 — м. Івано-Фран-
ківськ, до 20 квартир; лот 5 — м. Полтава, до 25 квартир; лот 6 — м. Рів-
не, до 11 квартир; лот 7 — м. Тернопіль, до 20 квартир; лот 8 — м. Чер-
каси, до 30 квартир; лот 9 — м. Чернігів, до 35 квартир; лот 10 — м. Бер-
дичів Житомирської області, до 15 квартир; лот 11 — м. Коломия Івано-
Франківської області, до 20 квартир; лот 12 — м. Васильків Київської об-
ласті, до 15 квартир; лот 13 — м. Самбір Львівської області, до 20 квар-
тир; лот 14 — м. Білгород-Дністровський Одеської області, до 10 квартир; 
лот 15 — м. Дубно Рівненської області, до 20 квартир; лот 16 — м. Сарни 
Рівненської області, до 10 квартир; лот 17 — м. Балаклія Харківської об-
ласті, до 10 квартир; лот 18 — м. Чугуїв Харківської області, до 15 квар-
тир; лот 19 — м. Славута Хмельницької області, до 5 квартир; лот 20 — 
м. Шепетівка Хмельницької області, до 20 квартир; лот 21 — м. Кам’янець-
Подільський Хмельницької області, до 30 квартир; лот 22 — м. Умань Чер-
каської області, до 4 квартир.

3. Адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація 
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 21.12.2020;  
на умовах пайової участі — до 15.03.2021 (термін оформлення права влас-
ності на квартири за Державою Україна в особі Міністерства оборони Укра-
їни — до 31.03.2021);

термін дії договорів: на вторинному ринку — до 30.12.2020; на умовах 
пайової участі — до 30.06.2021.

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

них закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборо-
ни України, 2 поверх;

5.2. подання: термін — до 12:00 11.11.2020, кімната 207;
5.3. розкриття: час і дата — о 14:30 11.11.2020, кімната 227.
6. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
7. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учас-

никами: Бітян Юлія Миколаївна, Тимошенко Олена Леонідівна, Присяжнюк 
Вікторія Іванівна, тел. (044) 4547459, zhytlo@mil.gov.ua, Телятникова Ната-
лія Олександрівна, тел. (044) 3843273, (094) 9290273.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/2134/2020 за обвинуваченням Хабаро-
ва Андрія Юрійовича за ч. 5 ст. 191 КК України, згідно з Єдиним держав-
ним реєстром досудового розслідування за №12016100100014310 від 
10.11.2016 року. Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що су-
дове засідання по вищевказаному кримінальному провадженні відбудеться: 
11.11.2020 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського районного 
суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. №611.

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 Кваша А.В.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області викликає обвинувачено-
го Кострубу Ігоря Миколайовича (останнє відоме місце проживання: вул. Шев-
ченка, 338/16, м. Львів) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
частиною 5 ст. 191, частиною 1 ст. 366 КК України, у судове засідання, яке при-
значено на 09.45 год. 09.11.2020 (в приміщенні Стрийського міськрайонного су-
ду Львівської області за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Валова, 12).

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

У кримінальному провадженні здійснюється спеціальне судове провадження.
Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Кострубі Ігорю Микола-

йовичу на останню відому адресу місця проживання: вул. Шевченка, 338/16,  
м. Львів.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бораковський В.М.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Кубалова Казбека Тай-
муразовича, 30.06.1964 року народження, як обвинуваченого в судове засі-
дання у кримінальному провадженні №420 160 10000000 272, внесеному до 
ЄРДР 09.12.2016 року за обвинуваченням Кубалова Казбека Таймуразови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке призначено на 10 год. 00 хв. 17 листопада 2020 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваченого 
Кубалова Казбека Таймуразовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя Мєлєшак О.В.

СПІВЧУТТЯ

ОГОЛОШЕННЯ

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену Гра-
дову Ольгу Григорівну для розгляду кримінального провадження, внесено-
го до ЄРДР № 42016000000002707 відносно Градової Ольга Григорівни, об-
винуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та 
повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 10.11.2020 року о 
09 год. 30 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Скорін А. В.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження відносно Єгорова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. 

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Єгоров Сер-
гій Вікторович, 16.05.1957 року народження, обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке від-
будеться 10 листопада 2020 року о 10:00 год. в приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, 
каб. 26, під головуванням судді Педенко A.M. 

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Печерський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Кретова 
Дмитра Анатолійовича, 20.01.1973 р.н. (останнє відоме місце проживання: 
м. Севастополь, вул. Перемоги, 42, кв.36) у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
09.11.2020 року о 10 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Печер-
ського 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 відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го Янченка Івана Миколайовича для розгляду кримінального проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за № 42017010000000093 відносно Янченка Івана 
Миколайовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 10.11.2020 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

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 Скорін А. В.

Відкрилася спадщина після померлого 22.04.2020 року Голоколоса Олек-
сандра Миколайовича, 1938 р.н. Розшукуються його спадкоємці. Звертати-
ся до нотаріуса Полтєвої Інни Олексіївни за адресою: 61168, м. Харків, вул. 
Ак. Павлова, №309.
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