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Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до Порядку 
реалізації програми державних 
гарантій медичного обслуговування 
населення у 2020 році»

Карантин вихідного дня дає змогу 
перерозподілити попит із вихідних 
на п’ять робочих днів, зменшивши 
потоки людей та перетин різних 
соціальних груп

РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Міністр охорони здоров’я про створення бази лікарів, 
що консультуватимуть пацієнтів, у яких ще немає 
декларації із сімейним лікарем, щодо лікування 
COVID-19 вдома

ЦИТАТА ДНЯ

МАКСИМ СТЕПАНОВ:

ЦИФРА ДНЯ

1 458  181 
переселенець із тимчасово окупованих 

територій Донеччини, Луганщини та 
Криму перебуває на обліку Єдиної 
інформаційної бази даних про ВПО

«Терміново розв’язуємо 
проблему підписання 

декларації із сімейними 
лікарями онлайн. 

Хворим на COVID-19 
необхідна така 

можливість».

Куди телефонувати, 
якщо потрібна допомога

ВАРТО ЗНАТИ. Для надання адресної допомоги вразливим 
верствам населення у період карантину запроваджено 
телефони «гарячої лінії» в усіх регіонах України
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Інвестори люблять 
передбачуваність

МЕТА. Найперспективніші галузі для інвестицій –– агропромис-
ловий комплекс, енергетика, інфраструктура й ті галузі, де Укра-
їна має конкурентні переваги, зокрема ІТ. На цьому наголосив 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час 17-го Віденського еконо-
мічного форуму «Діалог майбутнього 2020». Інвестиційний потен-
ціал України величезний, наша країна одна з найкращих у світі для 
аутсорсингу ІТ-послуг. ІТ-галузь щорічно зростає на 20––25%.

Стратегічне партнерство з ЄС і створення сприятливих умов для 
розвитку та ведення бізнесу в Україні –– незмінні пріоритети уряду. 
«Чіткі й прозорі правила гри на ринку, справедлива й передбачува-
на поведінка регуляторів, усунення регуляторних бар’єрів надзви-
чайно важливі для повноцінного розвитку підприємництва в Украї-
ні та залучення інвестицій», — цитує департамент комунікацій Се-
кретаріату Кабінету Міністрів слова Прем’єра.

Новим потужним стимулом для економічного відновлення має 
стати поступове розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС.

Щоб історична спадщина не стала пасинком
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ. Чи громади Тернопільщини з турботою ставляться  
до розв’язання нагальних проблем музеїв у їхньому підпорядкуванні?

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Нині в країні ставлять наголос 
на охороні державної спад-

щини. І маємо подбати про істо-
ричні, культурні цінності. Збері-
гачі, охоронці й водночас популя-

ризатори їх — музеї. Колись чи 
не кожен район прагнув створити 
такий заклад, а то й кілька. Тепер, 
із децентралізацією, ставлення до 
музеїв у громадах не скрізь од-
наково турботливе. І на Терно-
пільщині, на жаль, можна зна-
йти приклади, коли ОТГ не ква-

пляться взяти на свій баланс му-
зейну установу або ставляться, 
мов до пасинка. Щоправда, є та-
кі, які прагнуть її оформити по-
сучасному, створити меморіальні 
заклади видатних краян.

Гусятинський краєзнавчий му-
зей виник 41 рік тому як народ-

ний, тобто на громадських заса-
дах. Але вже через три роки став 
відділом Тернопільського облас-
ного краєзнавчого. Тоді його роз-
містили у приміщенні колишньої 
синагоги — пам’ятці архітектури 
ХVІІ ст., де вже першої зими піс-
ля ремонту потік дах. Музейники 

залишили це приміщення через 
його аварійність 2006 року, коли 
заклад підпорядковувався рай-
раді. 

Новим приміщенням краєз-
навчого став третій поверх  
колишньої будівлі райагро-
буду. 3

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
el

di
ar

io
de

ca
rlo

sp
az

.c
om



17 листопада 2020 року, вівторок, № 223 www.ukurier.gov.ua 15

ДОКУМЕНТИ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 листопада 2020 р. № 1408-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду 
заступника Голови Державної служби України  

з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів

Погодитися з пропозицією Міністра економіки, торгівлі та сільського господарства 
України Петрашка І. Р. щодо необхідності призначення на вакантну посаду заступни-
ка Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та за-
хисту споживачів шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Визначити Міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України Петраш-
ка І. Р. уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 листопада 2020 р. № 1409-р 
Київ

Про затвердження плану заходів щодо 
впровадження в Україні системи рухомого 

(мобільного) зв’язку п’ятого покоління
1. Затвердити план заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мо-

більного) зв’язку п’ятого покоління, що додається.
2. Центральним органам виконавчої влади подавати щомісяця до 5 числа Мініс-

терству цифрової трансформації інформацію про стан виконання плану заходів, за-
твердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та інформування Президента 
України і Кабінету Міністрів України.

3. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
зв’язку та інформатизації, подавати щомісяця до 5 числа Міністерству цифрової трансфор-
мації інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 11 листопада 2020 р. № 1409-р
ПЛАН ЗАХОДІВ  

щодо впровадження в Україні системи  
рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління

1. Утворити робочу групу з питань впровадження системи рухомого (мобільного) 
зв’язку п’ятого покоління з метою проведення аналізу радіочастотного ресурсу, при-
датного для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого поколін-
ня, визначення потенційних смуг частот та умов їх використання.

Мінцифри, Адміністрація Держспецзв’язку, НКРЗІ (за згодою), 
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за зго-
дою), Генеральний штаб Збройних Сил (за згодою),
Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (за згодою),
державне підприємство «Український державний центр радіочас-
тот» (за згодою),
ТОВ «Зеонбуд» (за згодою),
ТОВ «Телерадіокомпанія «Етер» (за згодою), телерадіоорганіза-
ції (за згодою),
Асоціація «Телас» (за згодою),
оператори телекомунікацій (за згодою).
Листопад 2020 року.

2. Визначити за результатами роботи робочої групи необхідність проведення нау-
ково-дослідних робіт з метою визначення вартості радіочастотного ресурсу у діапа-
зонах 700 МГц та 3400—3800 МГц для впровадження рухомого (мобільного) зв’язку 
п’ятого покоління та дослідження можливості спільного використання радіоелек-
тронних засобів спеціальних користувачів і системи рухомого (мобільного) зв’язку 
п’ятого покоління.

Мінцифри, НКРЗІ (за згодою),
Генеральний штаб Збройних Сил (за згодою), Адміністрація 
Держспецзв’язку,
Асоціація «Телас» (за згодою),
оператори телекомунікацій (за згодою).
Грудень 2020 року.

3. Опрацювати питання щодо бюджетного фінансування на 2021 рік науково-до-
слідних робіт з:

1) визначення вартості радіочастотного ресурсу у діапазонах 700 МГц і 3400—
3800 МГц для впровадження рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління;

2) дослідження можливості спільного використання радіоелектронних засобів 
спеціальних користувачів і системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління.

НКРЗІ (за згодою), Мінцифри, Мінфін.
Грудень 2020 року.

4. Забезпечити виконання науково-дослідних робіт з метою визначення 
вартості радіочастотного ресурсу у діапазонах 700 МГц та 3400—3800 МГц 
для впровадження рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління та дослі-
дження можливості спільного використання радіоелектронних засобів спе-
ціальних користувачів і системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого по-
коління. 

НКРЗІ (за згодою), Мінцифри.
Червень 2021 року.

5. Підготувати та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів 
України проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до розмірів 
плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 200 (Офіцій-
ний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 453).

НКРЗІ (за згодою), Мінцифри,
Адміністрація Держспецзв’язку.
Серпень 2021 року. 

6. Підготувати та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міні-
стрів України проекти постанов Кабінету Міністрів України про внесення змін до 
Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постано-
вою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. № 1208 (Офіційний вісник 
України, 2005 р., № 51, ст. 3196), та Плану використання радіочастотного ресурсу 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. 
№ 815 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 24, ст. 1771).

Адміністрація Держспецзв’язку, Мінцифри, НКРЗІ (за згодою), 
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за зго-
дою), Генеральний штаб Збройних Сил (за згодою), інші заінтер-
есовані державні органи (за згодою).
Лютий 2021 року.

7. Оголосити проведення конкурсу або тендеру на видачу ліцензій на корис-
тування радіочастотним ресурсом України з використанням системи рухомого 
(мобільного) зв’язку п’ятого покоління за умови прийняття нормативно-право-
вих актів, передбачених цим планом заходів, та інших актів, зокрема щодо кон-
версії радіочастот, порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання 
ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензійних умов.

НКРЗІ (за згодою).
Жовтень 2021 року.

8. Забезпечити надання суб’єктам ринку телекомунікацій на конкурентній осно-
ві відповідно до закону права на користування радіочастотним ресурсом України з 
використанням радіотехнології п’ятого покоління шляхом проведення конкурсу або 
тендеру, переможцями якого визначатимуться учасники, що виконали всі умови і за-
пропонували найвищу ціну за відповідну смугу.

НКРЗІ (за згодою).
Грудень 2021 року

Оголошення № 286/5/8203-НЕР 
про результати 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 пайової участі та на вторинному рин-

ку в регіонах України;
2.2. міста і регіони України, де планується закупити квартири, та їх кількість:
лот 1 — м. Вінниця, до 20 квартир; лот 2 — м. Дніпро, до 10 квартир; лот 3 — м. Житомир, до 20 квар-

тир; лот 4 — м. Київ, до 15 квартир; лот 5 — м. Кропивницький, до 30 квартир; лот 6 — м. Львів, до 25 квар-
тир; лот 7 — м. Миколаїв, до 52 квартир; лот 8 — м. Одеса, до 60 квартир; лот 9 — м. Харків, до 50 квар-
тир; лот 10 — м. Херсон, до 5 квартир; лот 11 — м. Хмельницький, до 20 квартир; лот 12 — м. Чернівці, до 
30 квартир; лот 13 — м. Новомосковськ 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. Новоград-Волинський Житомирської області, до 20 квартир; лот 17 — м. Біла Церква Київської облас-
ті, до 15 квартир; лот 18 — м. Бровари Київської області, до 15 квартир; лот 19 — м. Очаків Миколаївської 
області, до 20 квартир; лот 20 — с. Таїрова, смт Котовського, с. Фонтанка, смт Авангард, смт Хлібодарське, 
с. Крижанівка Одеської області, до 40 квартир.

2.3. 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 Міністерства оборони України — до 20.12.2020).
3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація про конкурс: www.mil.gov.ua, роз-

діл «Державні закупівлі» — Конкурсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир;
3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу, опублікованого в засобах масо-

вої інформації: № 286/5/7409-НЕР у газеті «Урядовий кур’єр» від 20.10.2020 № 203 (6817).
4. Результат проведення конкурсу:
4.1. дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію: 13.11.2020;
4.2. конкурс відмінено за лотами:
4.2.1. лот 1 — м. Вінниця, до 20 квартир; лот 4 — м. Київ, до 15 квартир; лот 5 — м. Кропивницький, до 

30 квартир; лот 8 — м. Одеса, до 60 квартир; лот 10 — м. Херсон, до 5 квартир; лот 11 — м. Хмельниць-
кий, до 20 квартир; лот 12 — м. Чернівці, до 30 квартир; лот 13 — м. Новомосковськ Дніпропетровської об-
ласті, до 20 квартир; лот 14 — м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, до 20 квартир; лот 17 — м. Біла 
Церква Київської області, до 15 квартир; лот 18 — м. Бровари Київської області, до 15 квартир; лот 19 — 
м. Очаків Миколаївської області, до 20 квартир — оскільки подано для участі у конкурсі менше двох кон-
курсних пропозицій;

4.2.2. лот 2 — м. Дніпро, до 10 квартир; лот 6 — м. Львів, до 25 квартир; лот 15 — м. Маріуполь Доне-
цької області, до 19 квартир; лот 16 — м. Новоград-Волинський Житомирської області, до 20 квартир; лот 
20 — с. Таїрова, смт Котовського, с. Фонтанка, смт Авангард, смт Хлібодарське, с. Крижанівка Одеської об-
ласті, до 40 квартир — у зв’язку з відхиленням всіх конкурсних пропозицій;

4.2.3. лот 3 — м. Житомир, до 20 квартир; лот 9 — м. Харків, до 50 квартир — у зв’язку з допущенням до 
оцінки конкурсних пропозицій менше ніж двох учасників.

5. Інформація про переможців конкурсу:
Лот 7 — м. Миколаїв, до 52 квартир:
Пропозиція 5.7. ТОВ «ПАРАДІЗ-ІНВЕСТ», предмет закупівлі: 28 квартир у м. Миколаїв, у багатоквартирних 

житлових будинках по вул. Леваневців, 30/3 — 2 квартири, по вул. Леваневців, 30/7, 30/9, 30/11, 30/14 — 6 
квартир, по вул. Леваневців, 30/4, 30/5, 30/6, 30/8, 30/10, 30/18 — 20 квартир.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД 
СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО 

У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ

Обвинувачений Дудченко Євген Геннадійович, 
07.06.1985 року народження, останнє відоме місце 
проживання: Херсон, вул. Перекопська, 163, кв. 65, 
відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України пові-
домляється про те, що 15.04.2019 року Херсонським 
міським судом Херсонської області по кримінально-
му провадженню №12018230020001005 за обвину-
ваченням Дудченка Євгена Геннадійовича за ст. 115 
ч. 2 п. 6, 187 ч. 4, 289 ч. 3 КК України постановлено 
ухвала про здійснення розгляду справи за відсутніс-
тю обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Також Дудченко Є.Г. повідомляється про те, що 
йому необхідно з’явитися 27.11.2020 року о 14-30 
год. у каб.208 до Херсонського міського суду Хер-
сонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяков-
ського, 6/29 для участі у розгляді кримінального про-
вадження №766/8832/19 за ст. 115 ч. 2 п. 6, 187 ч. 4, 
289 ч. 3 КК України як обвинувачений.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному 
сайті Херсонського міського суду Херсонської облас-
ті ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Корольчук Н.В.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як обвинуваченого Півоварова Василя Степано-
вича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, 5а/36), Дру-
зя Дмитра Олександровича (останнє відоме місце реє-
страції: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Кур-
чатова, 10/191), Балабу Андрія Олександровича (остан-
нє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, вул. Курчатова, 23а/68) у судове засідання з 
розгляду кримінальної справи №428/3174/20 за обвину-
ваченням Півоварова Василя Степановича, Друзя Дмитра 
Олександровича, Балаби Андрія Олександровича, у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 3 ст.146, ч. 1 ст.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 23.11.2020 
року о 16 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 
Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинувачено-
го 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.

ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 

повідомляє про втрату бланку суворої звітності  
полісу ОСЦПВ в кількості 45 шт.: 
АО3286931, АО0676102, АО2426258, АО4169837-
АО4169860, АО2441644, АО1792073-АО1792075, 
АО0661594, АО1811130, АО0310150, АО1289050, 
АО1303446, АО1786124, АО1794553, АО1816702, 
АО2425956, АО2443912-АО2443913, АО2448578,  
АР 0869622, АР 0869623. 

Втрачені бланки вважати недійсними.

Повідомлення
Адмінколегією Північного міжобласного терито-

ріального відділення АМКУ прийнято рішення від 
24.09.2020 № 60/63-р/к у справі № 53/60/56-рп/к. 19 
про порушення ТОВ «Виробнича компанія Рехау» 
законодавства про захист економічної конкуренції, 
передбаченого пунктом 4 статті 50 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції», у вигляді не-
виконання рішення органів Антимонопольного ко-
мітету України. З детальним текстом рішення мож-
на ознайомитись на офіційному веб-сайті АМКУ за 
посиланням: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/
document?id=92399&schema=kyivr.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮТЕ» 

(ЄДРПОУ 32924233) 

повідомляє про втрату суднових реєстраційних до-

кументів на судно СЧС-2010, ідентифікаційний но-

мер (ІМО) 8726909. 

Вказані документи вважати недійсними. 

Акціонерне товариство «АСВІО БАНК» 

інформує Товариство з обмеженою відповідальніс-

тю «ЛЮНЕТ» код ЄДРПОУ 31956217 та особисто ди-

ректора ТОВ «ЛЮНЕТ» Марченко Олексія Юрійовича 

про те, що 26.11.2020 року об 11 годині 30 хвилин у 

приміщенні Господарського суду міста Києва відбу-

деться судове засідання по справі № 910/11037/20, 

за позовом AT «АСВІО БАНК» до ТОВ «ЛЮНЕТ» про 

стягнення заборгованості.

У П’ятій ХМДНК відкрито спадкову справу до майна померлого 02.06.2020 року

 ПОГУЛЯЄВА Віктора Яковлевича, 22.12.1940 р. н. 
Можливі спадкоємці запрошуються  в місячний термін з дати цієї публіка-

ції до нотконтори за адресою: 61146, м. Харків, вулиця Валентинівська, 27Г.

Втрачене свідоцтво про право на спадщину за законом №194/2007 

на ім’я Подпрятової Лідії Дмитрівни 

вважати недійсним.

Втрачений додаток до диплому КК № 017432 про вищу освіту, ви-
даний в 1993 р. Чернівецьким державним  медичним університетом на 
ім’я Кривецька Любов Іванівна, 

вважати недійсним.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинува-
ченого Коршунова Віктора Ігоровича, 30.04.1989 р.н. (місце прожи-
вання: Донецька область, Старобешівський район, м. Кальміуське, 
вул. Циса, 18) у судове засідання для здійснення спеціального судово-
го провадження у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за  
№ 22017260000000004 від 16.02.2017 (справа № 727/10219/18) за обви-
нуваченням Коршунова В.І. у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 25.11.2020 року 
о 09-00 годині в залі судового засідання за адресою: Запорізька область, 
м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Кор-
шунова В.І кримінальне провадження буде здійснюватися за його відсут-
ності. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П.Л., судді Курдю-
ков В.М., Новікова Н.В.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваче-
ного Галунку Олександра Олексійовича, 23.05.1996 р.н. (зареєстрова-
не місце проживання: Донецька область, Слов’янський район, м. Микола-
ївка, вул. Островського, 16, кв. 6) у підготовче судове засідання для здій-
снення спеціального судового провадження у кримінальному провадженні  
№ 22019050000000217, внесеному до Єдиного державного реєстру досудо-
вих розслідувань від 02.10.2019 року (справа № 328/769/20) за обвинувачен-
ням Галунки О.О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 24.11.2020 року о 10-00 годи-
ні в залі судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. 
Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Галунки О.О. кримінальне 
провадження буде здійснюватися за його відсутності. Колегія суддів: голо-
вуючий суддя Петренко Л.В., судді: Новікова Н.В., Андрющенко О.Ю.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинува-
чену Катюху Олександру Володимирівну, 26.09.1977 р.н. (зареєстрова-
не місце проживання: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 12, 
кв. 42) у судове засідання для здійснення спеціального судового про-
вадження у кримінальному провадженні № 2201605010000000113 від 
01.06.2016 (справа № 328/2893/17) за обвинуваченням Катюхи О.В. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України, яке відбудеться 23.11.2020 року о  10-00 годині в залі су-
дового засідання за адресою: Запорізька область,  м. Токмак, вул. Во-
лодимирська, 28. У разі неявки обвинуваченої Катюхи О.В. кримінальне 
провадження буде здійснюватися за її відсутності. Колегія суддів: го-
ловуючий суддя  Коваленко П.Л., судді Новікова Н.В., Курдюков В.М.
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Селидівський міський суд Донецької області у цивільній 
справі №242/4517/20 про визнання втрачених векселів не-
дійсними та відновлення прав на втрачені векселі, за зая-
вою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», місцезнаходження: 50026,  
м. Кривий Ріг, викликає держателя втрачених векселів:

1. Простий вексель серія 66334970 № 646153, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

2. Простий вексель серія 66334970 № 646154, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

3. Простий вексель серія 66334970 № 646155, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

4. Простий вексель серія 66334970 № 646156, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

5. Простий вексель серія 66334970 № 646157, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

6. Простий вексель серія 66334970 № 646158, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-

ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

7. Простий вексель серія 66334970 № 646159, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

8. Простий вексель серія 66334970 № 646160, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

9. Простий вексель серія 66334970 № 646161, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

10. Простий вексель серія 66334970 № 646162, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

11. Простий вексель серія 66334970 № 646163, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

12. Простий вексель серія 66334970 № 646164, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

13. Простий вексель серія 66334970 № 646165, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-

НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

14. Простий вексель серія 66334970 № 646166, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

15. Простий вексель серія 66334970 № 646167, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

16. Простий вексель серія 66334970 № 646168, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

17. Простий вексель серія 66334970 № 646169, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 385 833,96 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

18. Простий вексель серія 66334970 № 646170, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 243 426,49 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000.

Держателю втрачених векселів пропонується у тримісяч-
ний строк з дня публікації повідомити про свої права на за-
значені векселі Селидівський міський суд Донецької області 
(85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4).
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

У провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у 
складі:  Ногачевського В.В. (головуючий), Галабали М.В., Крикливо-
го В.В., перебуває кримінальне провадження № 12015000000000200 
про обвинувачення Крючкова Дмитра Васильовича за ч. 5 ст. 191,  
ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 ККУ та Корніленкова Ігоря Петровича за ч. 2  
ст. 364 ККУ.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.09.2020 року по-
становлено  здійснювати спеціальне судове провадження стосов-
но Корніленкова І.П., який обвинувачується у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ;

У зв’язку з чим викликається Корніленков Ігор Петрович,  
19 жовтня 1965 року народження, громадянин України, уродже-
нець м. Запоріжжя, Запорізької обл., зареєстрований за адресою: 
вул. Московська, 41/8, кв. 62, м. Київ, останнє відоме місце про-
живання: вул. Європейська, 5, с. Сонячне Запорізького р-ну Запо-
різької обл., який обвинувачується у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ, у судове засідання, 
що відбудеться  20 листопада 2020 року о 14:30 год. у приміщенні 
Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41),  
головуючий суддя: Ногачевський В.В., судді: Крикливий В.В., Га-
лабала М.В. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження  
обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її 
змістом.
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