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СУСПІЛЬСТВО

В Умані навчилися турбуватися 
про кожного жителя, 
запровадивши 13 програм 
соціального спрямування,  
які ефективно діють

Про сучасне обличчя та 
різноманітні можливості 
роботи Сумської універсальної 
наукової бібліотеки розповідає 
її директор Тетяна Фролова

КУЛЬТУРА

Міністр інфраструктури про поліпшення інфраструктури 
на сході, оновлення доріг Луганщини й закупівлю 
електротранспорту майже у 20 містах

Про коректність 
нарахувань

ТАРИФИ. Показники нарахувань за спожиті населенням по-
слуги ЖКГ у жовтні 2020 року зросли на 12,9% порівняно з торіш-
нім аналогічним періодом. Про це свідчать статистичні дані стану 
оплати населенням цих послуг, але без урахування постачання й 
розподілу електроенергії. Із січня 2020 року сума нарахувань, на-
ведена в експрес-випусках Держстату, містить такі дані. 

«Інформація про стан оплати населенням ЖКП у 2019 році не 
містить такої примітки. Це призвело до некоректного порівняння 
даних за жовтень 2019-го та 2020 років і поширення недостовір-
ної інформації про зростання нарахувань за житлово-комунальні 
послуги на 57%», — зазначає заступник міністра розвитку громад 
і територій Наталія Хоцянівська.

Тобто без урахування даних з постачання й розподілу електро-
енергії за жовтень 2020 року українцям нарахували 7,9 мільярда 
гривень за комунальні послуги. А в жовтні 2019 року споживачам 
було нараховано 7 мільярдів, повідомляє пресслужба Мінрегіону. 
За жовтень 2020 року українці сплатили 6 мільярдів гривень за-
мість торішніх 5,8 мільярда.

ЦИТАТА ДНЯ

ВЛАДИСЛАВ КРИКЛІЙ:

ЦИФРА ДНЯ

250 млн дол. 
на підтримку і допомогу ЗСУ 

передбачає законопроєкт про 
оборонний бюджет США 2021 року, 
ухвалений Палатою представників  

«Укладено одразу 
три кредитні угоди 

з Європейським 
інвестиційним банком, за 

якими Україна отримає 
640 мільйонів євро».

Дороги назад не буде!

ПЕРСПЕКТИВИ. Молоде покоління прифронтової Донеччини 
сприяє давно очікуваним тут позитивним змінам  
і зрушенням 
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Коли запровадять локдаун?
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд вирішив зробити для українців «зимові канікули заради 
безпеки» з 8 по 24 січня 

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Ситуація з коронавірусом 
складна, але бачимо певні по-

зитивні тенденції. До кінця року 
залишилося три тижні, і на цей 
період уряд вирішив не запрова-

джувати жорсткий карантин. Про 
це повідомив Прем’єр-міністр Де-
нис Шмигаль під час засідання 
Кабінету Міністрів. За його слова-
ми, Кабмін має ухвалити рішення 
про додаткові обмеження наступ-
ного року. Отже, з 8 по 24 січня 
2021 року в Україні таки запро-

вадять посилені карантинні обме-
ження. 

«Назвемо їх «зимові канікули за-
ради безпеки». Це робиться для то-
го, щоб не допустити розгортання 
нової потужної хвилі захворюва-
ності, яка може настати після ново-
річних свят.  Тому посилені каран-

тинні обмеження запроваджувати-
муться для того, щоб розірвати лан-
цюжок захворюваності, який може 
сформуватися під час свят», — ар-
гументував Прем’єр. Передбачають 
заборону роботи кафе, ресторанів, 
барів, крім доставки та замовлень 
із собою; магазинів непродовольчих 

товарів, кінотеатрів, фітнес-клу-
бів, спортзалів, театрів, торговель-
но-розважальних центрів. Але за 
винятком закладів, що працюють у 
ТРЦ і продають харчові продукти, 
ліки, ветеринарні препарати, 
засоби гігієни і побутову хімію, 
повідомляє УНІАН.
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документи
  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення судді
Відповідно до частини п’ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 

128 Конституції України постановляю:
1. Призначити ХАЙНАЦЬКОГО Євгена Сергійовича на посаду судді Печерського ра-

йонного суду міста Києва.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
7 грудня 2020 року
№ 553/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про звільнення О. Петрова  
з посади голови Закарпатської обласної 

державної адміністрації
Звільнити ПЕТРОВА Олексія Геннадійовича з посади голови Закарпатської облас-

ної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
7 грудня 2020 року
№ 554/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення А. Полоскова  
головою Закарпатської обласної державної 

адміністрації
Призначити ПОЛОСКОВА Анатолія Олександровича головою Закарпатської облас-

ної державної адміністрації.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
7 грудня 2020 року
№ 555/2020

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Постанови Верховної 
Ради України «Про фінансове забезпечення 

діяльності народних депутатів України»
Верховна Рада України ПОстАнОВляє:
1. Пункт 3 Постанови Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення діяль-

ності народних депутатів України» від 7 грудня 2017 року № 2240-VIII доповнити аб-
зацом другим такого змісту:

«Тимчасово, у період з 1 по 31 грудня 2020 року встановити загальний місячний 
фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України в роз-
мірі 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2020 
року».

2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ

м. Київ
3 грудня 2020 року
№ 1067-IX

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 8 грудня 2020 р. № 1200 
Київ

Про виділення коштів для забезпечення 
здійснення деяких заходів, спрямованих  

на запобігання виникненню та поширенню, 
локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій 
та пандемій гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2

Кабінет Міністрів України ПОстАнОВляє:
1. Відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2020 рік»:
1) зменшити обсяг видатків споживання за програмою 2501310 «Фінансова допо-

мога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду боротьби з го-
строю респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 
та її наслідками для виплати матеріального забезпечення та страхових виплат на без-
поворотній основі» на суму 262 584 тис. гривень;

2) збільшити обсяг видатків споживання за програмою 3511380 «Фонд бороть-
би з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом  
SARS-CoV-2, та її наслідками» на суму 262 584 тис. гривень.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 

14 вересня 2020 р. № 823 «Про виділення коштів для забезпечення здійснення дея-
ких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 
ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, 
ст. 2408).

Втрачене посвідчення постраждалого від аварії на ЧАЕС 1-ї категорії 

серія А № 046147, видане Київською обласною Радою 23.02.1995 р., 

та вкладка до посвідчення 665273 с, видана Київською обласною державною 

адміністрацією № 1 09.08.2012 р., вважати недійсними.

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 
повідомляє про втрату бланку суворої звітності полісу ОСЦПВ 

в кількості 1 шт.: АР 0415774. 
Вважати зазначений бланк недійсним.

09.11.2020 р. була втрачена кругла печатка 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НОВОБУД-ДНІПРО» , ЄДРПОУ 34498821. 
Зазначену печатку вважати недійсною.

В провадженні судді Білоцерківського міськрайонного суду 
Київської області Гавенко О. л. перебуває обвинувальний акт у 
кримінальному провадженні відносно Каждана Сергія Владле-
новича за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Укра-
їни, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42015100010000016 від 06.02.2015 року.

Розгляд підготовчого судового засідання відбудеться 15 січ-
ня 2021 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Білоцерківського 
міськрайонного суду. Київської області за адресою: Київська 
область м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4-а.

27.11.2020 національний банк України прийняв рішення про 
виключення з Державного реєстру фінансових установ таких 
фінансових установ:

• АТ «Гарант-система» (код ЄДРПОУ 31725819);
• ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» (код ЄДРПОУ 41350844);
• ТОВ «Укрпозика» (код ЄДРПОУ 43024915);
• Повне товариство «Ломбард Хохич М. Д. і компанія» (код 

ЄДРПОУ 36500067).
Вказані рішення було прийнято на підставі заяв вказаних фі-

нансових установ.

Повістка про виклик обвинуваченого
Полтавський апеляційний суд при здійсненні судового провадження викликає обвинувачено-

го Порохню Євгена Олексійовича, 03 липня 1994 року народження (останнє відоме місце проживан-
ня якого є м. Полтава, вул. Зіньківська, 44) у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за  
№ 42014170690000071 за ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 258-3 КК України, в судове засідання, призначене на 17 
грудня 2020 року об 11-00 год., яке відбудеться в приміщенні Полтавського апеляційного суду за адре-
сою: м. Полтава, вул. Соборності, 18.

Явка до Полтавського апеляційного суду обвинуваченого Порохні Євгена Олексійовича, 03 липня 
1994 року народження, є обов’язковою. У разі неявки Порохні Є. О. до суду, з моменту опублікування по-
вістки про виклик, останній вважається належним чином ознайомленим з її змістом, а кримінальне про-
вадження буде проведено без участі обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Н. М. Харлан

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

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

ПОВІДОМлЕння 
про закінчення строку застосування 

остаточних антидемпінгових заходів щодо 
імпорту в Україну плит деревоволокнистих 

(ДВП) мокрого способу виробництва, твердих 
походженням з Російської Федерації

Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровироб-
ника від демпінгового імпорту» Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства України повідомляє, що 16.02.2021 закінчується строк дії оста-
точних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревноволокнистих 
(ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Російської Федерації, 
що класифікуються згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономіч-
ної діяльності за кодом 4411 92 10 00.

Строк застосування зазначених заходів було продовжено рішенням Міжвідомчої 
комісії з міжнародної торгівлі від 12.02.2016 № АД 351/2016/4411-05 «Про продо-
вження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих 
(ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Російської Федерації».

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України

4. Забезпечити: 
Міністерству соціальної політики — погодження скорочення обсягу видатків дер-

жавного бюджету, передбаченого підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови, та виділен-
ня бюджетних коштів, передбачених пунктом 2 змін, що вносяться до постанов Кабі-
нету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 330 і від 20 травня 2020 р. № 385, за-
тверджених цієї постановою, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.
 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 8 грудня 2020 р. № 1200
ЗМІнИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 
від 29 квітня 2020 р. № 330 і від 20 травня 2020 р. № 385

1. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 385 
«Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду соціального страху-
вання України» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 43, ст. 1388):

1)  в абзаці першому цифри «2278800» замінити цифрами «2016216»;
2)  в абзаці другому цифри «471100» замінити цифрами «208516».
2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 330 «Про 

виділення коштів для надання допомоги на дітей фізичним особам — підприємцям, 
які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи 
платників єдиного податку» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 37, ст. 1226, № 75, 
ст. 2408) цифри «945768,73» замінити цифрами «1369301,73».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 листопада 2020 р. № 1201 
Київ

Про внесення змін до переліків, 
затверджених постановами  
Кабінету Міністрів України 

від 20 березня 2020 р. № 224 і 225
Кабінет Міністрів України ПОстАнОВляє:
Внести до переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів  

та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих  
на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епіде-
мій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з по-
стачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком 
на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 20 бе-
резня 2020 р. № 224 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, ст. 971, № 33, ст. 1113,  
№ 60, ст. 1903, № 89, ст. 2886), і переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здій-
снення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію 
та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225 «Деякі питання заку-
півлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на за-
побігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій  
та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, на території України» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 31, ст. 1074, 
ст. 1077, № 42, ст. 1361, № 89, ст. 2886), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 листопада 2020 р. № 1201

ЗМІнИ, 
що вносяться до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України  

від 20 березня 2020 р. № 224 і 225
1. Перелік товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або 

медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на за-
побігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій 
та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з 
постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування подат-
ком на додану вартість, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 
березня 2020 р. № 224, доповнити розділом такого змісту:

«Інше

Код згідно з УКтЗЕД назва товару
8501, 8502 система безперебійного електроживлення».

2. У переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямо-
ваних на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, 
епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2, на території України, затвердженому постановою Кабінету Міні-
стрів України від 20 березня 2020 р. № 225:

1) розділ «Інше» доповнити такою позицією:

«Код згідно з УКтЗЕД назва товару
8501, 8502 система безперебійного електроживлення»;

2) у розділі «Послуги»:
назву розділу викласти в такій редакції:
«Роботи та послуги»;
доповнити розділ абзацами такого змісту:
«Послуги із поводження з медичними відходами (збирання, перевезення, збері-

гання, сортування, оброблення (перероблення), утилізації (тих, що можуть підлягати 
утилізації), видалення, знезараження, знищення медичних відходів)

Реконструкція, реставрація, капітальний ремонт приміщень та споруд закладів 
охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіратор-
ною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 9 грудня 2020 р. № 1203 
Київ

Деякі питання виконання Закону України 
 «Про Державний бюджет України  

на 2020 рік»
Кабінет Міністрів України ПОстАнОВляє:

1. Відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 статті 6 Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік»:

надати у 2020 році державні гарантії для забезпечення виконання боргових 
зобов’язань за кредитами (позиками), що залучаються приватним акціонерним това-
риством «Національна енергетична компанія «Укренерго» у банків державного сек-
тору з метою погашення заборгованості перед державним підприємством «Гаранто-
ваний покупець»;

затвердити Умови надання у 2020 році державних гарантій для забезпечення ви-
конання боргових зобов’язань за кредитами (позиками), що залучаються приватним 
акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго» у банків 
державного сектору, що додаються;

уповноважити Міністра фінансів підписати документи щодо надання держав-
них гарантій, зазначених у цьому пункті, для забезпечення виконання боргових 
зобов’язань за запозиченнями;

Міністерству фінансів погодити надання державних гарантій, зазначених у цьому 
пункті, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

2. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюдже-
ті для реалізації заходів, визначених пунктами 31—33 статті 14 Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2020 рік», затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 3 грудня 2020 р. № 1195, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 9 грудня 2020 р. № 1203

УМОВИ 
надання у 2020 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових 

зобов’язань за кредитами (позиками), що залучаються приватним  
акціонерним товариством «національна енергетична компанія «Укренерго»  

у банків державного сектору
1. Ці Умови регулюють відносини, пов’язані з наданням у 2020 році державних га-

рантій для забезпечення виконання приватним акціонерним товариством «Національ-
на енергетична компанія «Укренерго» (далі — позичальник) боргових зобов’язань за 
кредитами (позиками), що залучаються позичальником у банків державного сектору 
з метою погашення заборгованості перед державним підприємством «Гарантований 
покупець» (далі — запозичення).

2. Державні гарантії надаються для забезпечення виконання боргових зобов’язань 
позичальника за запозиченнями, сума яких не перевищує 11,3 млрд. гривень, ура-
ховуючи зобов’язання щодо погашення основної суми, відсотків, комісій та інших 
зобов’язань, що випливають із запозичень.

3. Позичальник надає забезпечення виконання боргових зобов’язань за держав-
ними гарантіями у визначеному законодавством порядку в розмірі не менш як 100 
відсотків суми боргових зобов’язань позичальника за запозиченнями, а саме надхо-
дження коштів у складі тарифу на послуги з передачі електричної енергії в частині 
складових структури тарифу на повернення кредиту (позики) та сплати відсотків, ко-
місій та інших зобов’язань, що випливають із запозичень.

4. Плата за надання державних гарантій установлюється в розмірі 0,01 відсотка 
річних залишку суми гарантійних зобов’язань за відповідний відсотковий період.

5. Мінфін та позичальник до надання державних гарантій укладають договори про 
погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань. 

6. Державні гарантії надаються на строк виконання боргових зобов’язань за за-
позиченнями.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 9 грудня 2020 р. № 1203
ЗМІнИ, 

що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для реалізації заходів, визначених пунктами 31—33 статті 14 Закону  

України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»
1. Абзац другий пункту 7 виключити.
2. У додатку до Порядку:
1) слова «ДПС в особі __________, що діє на підставі __________;» виключити;
2) пункти 4, 10 та 13 виключити;
3) у другому реченні пункту 21 слова «та ДПС» виключити.

КАДРОВІ ПИтАння

ПРЕЗИДЕнт УКРАЇнИ
звільнив:
ОСІЄВСЬКОГО Володимира Валерійовича — з посади голови Добровеличківської 

районної державної адміністрації Кіровоградської області згідно з поданою ним за-
явою;

КОВАЛЕНКА Володимира Андрійовича — з посади голови Катеринопільської ра-
йонної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою ним заявою;

ПИСАРЕНКА Анатолія Миколайовича — з посади голови Чорнобаївської районної 
державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою ним заявою;

МІНАКОВА Сергія Івановича — з посади голови Глухівської районної державної 
адміністрації Сумської області згідно з поданою ним заявою;

СОЛОВ’Я Олександра Васильовича — з посади голови Новоушицької районної 
державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;

БЕРЕЗОВОГО Миколу Ігоровича — з посади голови Корсунь-Шевченківської ра-
йонної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою ним заявою.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 11 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 +2  -3 Черкаська +2  -3 +2  -3
Житомирська -2  +3 -2  +3 Кіровоградська +2  -3 -1  +4
Чернігівська +1  -4 +1  -4 Полтавська -1  -6 +2  -3
Сумська -2  -7 +1  -4 Дніпропетровська -2  -7 -2  +3
Закарпатська -1  +4 +2  +7 Одеська 0  +5 +3  +8
Рівненська -2  +3 0  +5 Миколаївська -2  +3 0  +5
Львівська -2  +3 +1  +6 Херсонська +2  -3 0  +5
Івано-Франківська -2  +3 +1  +6 Запорізька -1  -6 -1  +4
Волинська -2  +3 0  +5 Харківська -5  -10 +1  -4
Хмельницька -2  +3 0  +5 Донецька -3  -8 +2  -3
Чернівецька -2  +3 +1  +6 Луганська -6  -11 +1  -4
Тернопільська -2  +3 +1  +6 Крим -1  +4 +3  +8
Вінницька -2  +3 0  +5 Київ -1  +1 -1  +1

Укргiдрометцентр

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської облас-
ті при здійсненні судового провадження викли-
кає як обвинуваченого Айрапетяна Гегама Аве-
тіковича, 04.06.1970 року народження, заре-
єстрованого за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Барбюса, 18А/10, за матеріала-
ми кримінального провадження № 425/3784/19, 
1-кп/425/225/20, на підставі обвинувального ак-
та відносно Айрапетяна Г. А. за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 
ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Айрапетяну Г. А. необхідно 
прибути до підготовчого судового засідання, яке 
відбудеться 23 грудня 2020 року о 12 год. 30 хв. в 
приміщенні Рубіжанського міського суду за адре-
сою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обви-
нувачений вважається повідомленим про дату, час 
та місце розгляду справи. У разі неявки обвинува-
ченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Козюменська В. В.

Оголошення про виклик обвинувачених  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
До суду як обвинувачені викликаються: Сергеєн-

кова Ірина Анатоліївна, 29.03.1969 р.н., яка зареє-
стрована за адресою: вул. Центральна, 141/1, смт Бі-
ловодськ, Біловодський район, Луганська область та 
Пронько Юрій Олександрович, 02.04.1962 року на-
родження, зареєстрований за адресою: вул. Юрчен-
ка, 92, с. Бараниківка, Біловодський район, Луган-
ська область у підготовче судове засідання в поряд-
ку спеціального судового провадження в об’єднаному 
кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 110 КК Украї-
ни, яке призначено на 16 годину 30 хвилин 23 грудня 
2020 року та відбудеться у приміщенні суду за адре-
сою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ, Луганська 
область.

З дня опублікування оголошення обвинуваче-
ні вважаються повідомленими про дату, час та місце 
слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської облас-
ті при здійсненні судового провадження викликає 
як обвинуваченого Ворошилова Геннадія Петрови-
ча, 05.04.1961 року народження, зареєстрованого 
за адресою: Попаснянський район, Луганська об-
ласть, м. Гірське, вул. Гагаріна, 16/67, за матеріала-
ми кримінального провадження № 686/713 0/18-к, 
1- кп/425/185/20, на підставі обвинувального ак-
та відносно Ворошилова Г. П. за ч. 1 ст. 258-3 КК
України.

Обвинуваченому Ворошилову Г. П. необхідно 
прибути до підготовчого судового засідання, яке 
відбудеться 21 грудня 2020 року о 08 год. ЗО хв. в 
приміщенні Рубіжанського міського суду за адре-
сою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обви-
нувачений вважається повідомленим про дату, час 
та місце розгляду справи. У разі неявки обвинува-
ченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Козюменська В. В.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 
24.06.1964 року народження (останнє відоме місце 
проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2  
ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України, у судове засідання, 
яке відбудеться 23.12.2020 р. на 16 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м.Київ, вул.Хорива, 21, каб. 
301 під головуванням судці Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Шапорто-
ва Станіслава Володимировича, 16.02.1967 року народжен-
ня (який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Харків-
ське шосе, 49, кв. 202, на даний час проживає за адресою: 
АР Крим, м. Ялта, вул. Щорса, 20, кв. 2), обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, що 
призначене на 23.12.2020 року о 14 год. 00 хв.

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

Підготовче судове засідання у кримінальному проваджен-
ні відбудеться в приміщенні Дарницького районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Коляденко П. Л.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Тіткова 
Сергія Яковича, 15.03.1952 р.н. (який зареєстрований за 
адресою: Україна, АР Крим, м.Сімферополь, вул. О. Не-
вського/Річна, 29/11) обвинуваченого у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у підготовче судове засідання, призначене 23 
грудня 2020 року о 14 год. 30 хв.

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

Судове засідання у кримінальному провадженні від-
будеться в приміщенні Дарницького районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Коляденко П. Л.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Зінь-
кова Віктора Івановича, 09.04.1970 року народження 
(який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. Павленко, б. 2), обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
що призначене на 23.12.2020 року о 14 год. 15 хв.

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

Підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні відбудеться в приміщенні Дарницького районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Коляденко П. Л.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Осоченко Інесу Костянтинівну, 
19.09.1970 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95053, вул. Мате Залки, 76, кв. 104,  
м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у су-
дове засідання, яке відбудеться 23 грудня 2020 ро-
ку о 08 год. 45 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ. вул. Хорива, 21, каб. 
203 під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Кулєшову Оксану Ігорівну, 06.11.1980 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Дмитриєва,4, м. Ялта, АР Крим) у вчиненні 
кримінального правопорушення передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 23 грудня 2020 року о 08 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 
під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Гризодубову Анастасію Миколаївну, 
18.01.1978 року народження (останнє відоме місце 
проживання: 95034, вул. Павленко, 25/3, м. Сімфе-
рополь) у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засі-
дання, яке відбудеться 23 грудня 2020 о 08 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
203 під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761 /235/2020 за обвинуваченням Царьова O. A. 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 КК України. 

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться: 21 грудня 2020 
року о 09:00 в приміщенні Шевченківського район-
ного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31 А, каб. 513.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Слободянюк П. Л.

Святошинський районний суд міста Києва викли-

кає як потерпілого: КАРПЕНКА Олександра Микола-

йовича (к/п № 12012000000000029), у кримінально-

му провадженні за обвинуваченням Шепелева Олек-

сандра Олександровича у вчиненні кримінальних 

правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, 

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 ч. 3  

ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України, та повідомляє, що під-

готовче судове засідання відбудеться 21 грудня о 

12:00 в приміщенні Святошинського районного суду 

міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-а .

Суддя Л. Г. Косик

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Градову Ольгу Григорівну для 
розгляду кримінального провадження, внесеного до 
ЄРДР за № 42016000000002707 відносно Градової 
Ольги Григорівни, обвинуваченої у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеться 
30.12.2020 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Якуба Колоса, 27-А. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя А. В. Скорін

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Янченка Івана Миколайови-
ча для розгляду кримінального провадження, вне-
сеного до ЄРДР за №42017010000000093 відносно 
Янченка Івана Миколайовича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, та повідомляє, що підготовче судове засідання 
відбудеться 30.12.2020 року о 10 год. 00 хв. в примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Якуба Колоса, 27-А 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя Скорін A. В.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/333/2020 за обвинуваченням Куртлушає-
ва Мурата Ісмаіловича за ч. 1 ст. 111 КК України, згід-
но Єдиного державного реєстру досудових розсліду-
вань за № 42016000000002761 від 07.10.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судове засідання по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться: 24.12.2020 ро-
ку об 11 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського 
районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №604, суддя Циктіч В. М.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Балюк Марія Леонтіївна, 05 липня 1928 ро-

ку народження, померла 15 червня 2018 року; 

на день смерті була зареєстрована та прожива-

ла за адресою: м. Харків, вул. Ощєпкова, буд. 

10/1, кв. 10, після якої було заведено спадкову 

справу №805/2018. Просимо всіх спадкоємців, 

а також зацікавлених осіб звертатися до П’ятої 

Харківської міської державної нотаріальної 

контори за адресою: 61024, м. Харків, Яросла-

ва Мудрого, буд. 26, тел. (057) 700-35-38.

Генеральний директор ТОВ «Бріг-Рітейл», 

Поздняков О. А., повідомляє, 
що всі довіреності, видані від імені 

ТОВ «Бріг-Рітейл», код ЄДРПОУ 33935026, 
за підписом т.в.о. Венецької Марини Віталіївни 

вважаються недійсними. Всі фінансові, 
бухгалтерські та договірні документи, 

підписані Венецькою М. В. та Унгул О. А., 
вважати недійсними. 

Підстава: наказ Міністерства Юстиції 
№ 4075/5 від 25.11.2020 р.

Четверта Харківська міська державна нота-

ріальна контора повідомляє про те, що після 

смерті Рибалка Михайла Івановича, 04.08.1960 

року народження, який помер 11.03.2020 року, 

відкрилася спадщина. 

Спадкоємці, які бажають оформлювати 

спадщину, запрошуються до відокремленого 

підрозділу 4-ї ХМДНК за адресою: м. Харків, 

вул. Василя Мельникова, 2.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Протасенко Михайло Михайлович, 15.11.1968 року народжен-

ня, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в судове засі-
дання на 16 год. 00 хв. 21 грудня 2020 року до Хмельницького міськрайонного 
суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 208  
(2 поверх), головуюча суддя Бацуца Т. М., конт. тел. (0382) 76-28-40, або (0382) 
76-29-07) для проведення судового розгляду у кримінальному провадженні  
№ 22017240000000016 про обвинувачення Протасенка Михайла Михайловича за 
ч. 1 ст. 2583 КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик пе-
редбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Сарафанюк Валерій Євгенович, 15.05.1966 року народження, відпо-

відно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в судове засідання на 17 год. 
00 хв. 21 грудня 2020 року до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької об-
ласті (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 401, головуючий суддя Навроць-
кий В. А., конт. тел. (0382) 65-74-43) для проведення судового засідання у криміналь-
ному провадженні № 22015240000000043 про обвинувачення Сарафанюка Валерія Єв-
геновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138,139 
КПК України.
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