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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 14 грудня 2020 року
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за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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ДУХОВНІСТЬ

10 подій релігійного життя 
протягом двох десятиліть 
ХХІ століття, розташованих 
не за значущістю, а радше 
хронологічно

Суспільство постійно складає 
іспит на людяність, щоб 
громадяни з інвалідністю 
почувалися гідно, соціалізовано 
й недискриміновано

НЕ БУДЬ БАЙДУЖИМ! 

Прем’єр-міністр про підписання Меморандуму 
про співпрацю між Кабінетом Міністрів і Світовим 
конґресом українців

Санкції продовжено 
ще на пів року 

ПРОТИДІЯ. МЗС України схвально сприйняло політичне рішен-
ня Європейської Ради продовжити термін економічних і сектораль-
них санкцій щодо РФ на наступні шість місяців. «Розглядаємо це як 
черговий потужний сигнал підтримки ЄС зусиль українського керів-
ництва у межах нормандського формату і Тристоронньої контактної 
групи з метою відновлення територіальної цілісності й суверенітету 
України. В умовах очевидної відсутності намірів російської сторони 
йти шляхом повного виконання всіх мінських домовленостей консо-
лідований політичний тиск на РФ з боку ЄС у вигляді обмежуваль-
них заходів (санкцій) принципово важливий», — ідеться в коментарі 
вітчизняного зовнішньополітичного відомства щодо цього рішення.

У разі продовження російської агресії проти України санкції слід 
посилити, вважають наші дипломати. Уперше Євросоюз запрова-
див економічні й секторальні санкції до Російської Федерації 2014-
го на підставі рішення Ради ЄС 2014/512/CFSP (від 31 липня 2014 
року). Стосуються вони певних галузей економіки країни-агресора, 
зокрема фінансів і експортних операцій.

ЦИТАТА ДНЯ

ДЕНИС ШМИГАЛЬ:

ЦИФРА ДНЯ

25-те місце
зі 160 посіла Україна в новій 

редакції Національного індексу 
кібербезпеки-2020 естонської Академії 

електронного урядування

«Надзвичайно важлива 
злагоджена й 

скоординована робота 
українських громад за 

кордоном. Зокрема в 
контексті спільної роботи 

з обстоювання інтересів 
України у світі». 

Наша країна відкрита 
для інвестицій

ПЕРША МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ. Представники влади 
ознайомили закордонну бізнес-спільноту з кроками України в 
напрямі поліпшення ділового клімату
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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 2020 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 6 місяці . . . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн

на рік . . . . . . . . . . . 384 грн . . . . . . . . . . 684 грн

Розпочалася 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua



12 грудня 2020 року, субота, № 242 www.ukurier.gov.ua 11

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
У провадженні Шевченківського районного су-

ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/1584/2019 за обвинуваченням Бугайова 
М.М. у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, згідно з Єди-
ним державним реєстром досудових розслідувань за 
№22018000000000152 від 07.05.2018 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судовий розгляд по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться: 11.01.2021 року о 12 год. 00 
хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 
каб. №501.

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

Суддя Щебуняєва Л. Л.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/2246/2020 за обвинуваченням Топало-
ва Андрія Юрійовича, 21 травня 1974 року народжен-
ня, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 256 КК України, згід-
но Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 
№42018000000000066 від 12.01.2018 року. 

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судовий розгляд по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться: 13.01.2021 року о 13 год. 30 
хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 
каб. №501. 

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

Суддя Щебуняєва Л. Л.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Рога-
чова Дмитра Миколайовича, 09.06.1976 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання виклика-
ється Рогачов Дмитро Миколайович, 09.06.1976 року на-
родження, обвинувачений у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 12 січня 2020 року о 09-30 год. в приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під головуванням 
судді Курової О. І.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду 

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, 
що 14.01.2021 року о 10 год. 00  хв. буде проводи-
тись підготовче судове засідання у кримінальному 
провадженні № 4201510000000136, по обвинувачен-
ню Галичого Володимира Олексійовича, 18.01.1948 
р. н., у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Справу розглядає  колегія суддів у складі голо-
вуючого судді Скуби А. В., суддів Коляденко П. Л.,  
Просалової О. М.

Адреса суду: м.Київ, вул. Севастопольська, 7/13, 
каб. 17. Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. 
О. Кошиця, 5-А

Оголошення про виклик до суду
Подільський районний суд м. Києва викликає об-

винуваченого Бондаренка Анатолія Анатолійови-
ча, 22.02.1974 року народження, (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Чорноморське, вул. Кіро-
ва, 19) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
13.01.2021 о 08 год. 40 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, під го-
ловуванням судді Павленко О. О.

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

Оголошення про виклик до суду
Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-

вачену Бистрякову Діану Святославівну, 25.05.1973 року 
народження (останнє відоме місце проживання: 98100, 
вул. Свердлова, 1, м. Феодосія) у вчиненні кримінально-
го правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни у судове засідання, яке відбудеться 13 січня 2021  
о 08 год. 40 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203, під го-
ловуванням судді Отвіновського П. Л.

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

Оголошення про виклик до суду
Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-

ваченого Арбаджиєва Володимира Івановича, 04.10.1953 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
вул. Будьонного, 13, кв. 57, м. Керч, АР Крим) у вчинен-
ні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1  
ст. 111, КК України у судове засідання, яке відбудеться 
13 січня 2021 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 відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203, під го-
ловуванням судді Отвіновського П. Л.

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

Оголошення про виклик до суду
Подільський районний суд м. Києва викликає обви-

нуваченого Єрмакова Івана Федосовича, 01.01.1947 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: вул. 
Адмірала Юмашева, 15а/17, м. Севастополь) у вчинен-
ні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України у судове засідання, яке відбудеться 13 
січня 2021 року о 08 год. 55 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7, під голо-
вуванням судді Отвіновського П. Л.

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

Оголошення про виклик до суду
Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-

вачену Бєлоглазову Ірину Костянтинівну, 15.06.1954 ро-
ку народження, (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 26-Б, кв. 4) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч1 ст.111 КК України у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 13.01.2021 
року о 08 год. 45 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, під го-
ловуванням судді Павленко О. О.

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

Оголошення про виклик до суду
Подільський районний суд м. Києва викликає обви-

нувачену Домнікову Марію Вікторівну, 02.11.1983 ро-
ку народження, (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд.41/5, 
кв. 91) у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 111 КК 
України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
13.01.2021 року о 08 год 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, під го-
ловуванням судді Павленко О. О.

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

Оголошення про виклик до суду
Подільський районний суд м. Києва викликає об-

винуваченого Красільникова Олександра Львовича, 
16.10.1960 року народження, (останні відомі місця про-
живання: АР Крим, м.Севастополь, вул.Героїв Бресту, 
17/19) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
13.01.2021 року о 08 год. 35 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, під го-
ловуванням судді Павленко О. О.

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

Оголошення про виклик до суду

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
як обвинуваченого КУНЦЕВСЬКОГО Володимира Федо-
совича (к/п № 22018011000000011), у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України та повідомляє, що підготовче судове засідання 
та розгляд клопотання про здійснення спеціального су-
дового провадження відбудеться 13 січня 2021 року о 17 
годині 00 хвилин в приміщенні Святошинського район-
ного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Ко-
ласа, 27-а, каб. 603 (зал с/з № 61).

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

Оголошення про виклик до суду
Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Щегельського 

Максима Борисовича, 20.10.1977 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Грибоєдова 12, кв. 51, м. Ялта) у вчиненні кримінального правопору-
шення передбаченого ч. 1 ст. 111, ч.1 ст. 408 КК України у судове засідання, яке 
відбудеться 13 січня 2021 року о 08 год. 45 хв. 

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203,  
під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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

Оголошення про виклик до суду
Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Малишева 

М.Г.10.10.1955 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Куйби-
шева, 13, кв. 81, м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопорушення пе-
редбаченого ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч.1 ст. 111 КК України у судове засідання, яке 
відбудеться 13 січня 2021 року о 08 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203,  
під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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

Оголошення про виклик до суду
Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Лукачова Станіс-

лава Олеговича, 04.01.1980 року народження, (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11) у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч.1 ст.111 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
13.01.2021 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 відбудеться в приміщенні Подільського 
районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, під 
головуванням судді Павленко О. О.

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

04.12.2020 Національний банк України прийняв рішення 

про виключення з Державного реєстру фінансових установ 

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 38744602), 

ТОВ «БІЗНЕС ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (код ЄДРПОУ 38237418) 

та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНРОЯЛ» (код ЄДРПОУ 40996454) 

на підставі заяв зазначених установ.

Адмінколегія Північного міжобласного ТВ АМКУ прийняла рішення від 29.10.2020  
№ 60/65-р/к у справі №122/60/132-рп/к.19 про вчинення ТОВ «Офсетний друк» 
(39947786) та ТОВ «Український центр реклами та поліграфії» (38203216) порушен-
ня, яке передбачене п.1 ст.50 та п.4 ч.2 ст.6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції». 
Рішенням накладені штрафи: ТОВ «Офсетний друк» — 68 тис. грн. ТОВ «Український 
центр реклами та поліграфії» — 68 тис. грн.

З текстом рішення можна ознайомитись на офіційному веб-сайті АМКУ за посилан-
ням http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index. 

Втрачений судновий білет 

на судно Южанка, бортовий 

реєстраційний № ДНІ-2951-к, 

зареєстрований на Білоконя 

Олександра Павловича, 

вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 грудня 2020 р. № 1501-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету,  

передбачених Міністерству охорони 
здоров’я на 2020 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здій-
снити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мініс-
терству охорони здоров’я на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету, 
перерозподіл видатків за програмою 2301170 «Діагностика і лікування захворю-
вань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у за-
кладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних ме-
дичних закладах Міністерства охорони здоров’я України» шляхом зменшення об-
сягу видатків споживання на суму 9300 тис. гривень (з них комунальні послуги 
та енергоносії — 9300 тис. гривень) та збільшення на зазначену суму обсягу ви-
датків розвитку.

2. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу видатків, передба-

ченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з пи-
тань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 грудня 2020 р. № 1514-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну 
посаду Голови Державної регуляторної 

служби України
Погодитися з пропозицією Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М. 

щодо необхідності призначення на вакантну посаду Голови Державної регуляторної 
служби України шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Визначити Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М. уповноваженою 
особою для проведення співбесіди в установленому порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 грудня 2020 р. № 1515-р 
Київ

Про підготовку та відзначення у 2020 році  
120-річчя з дня заснування Національного 

університету «Запорізька політехніка»
1. Утворити  Організаційний  комітет з підготовки та відзначення у 2020 році 

120-річчя з дня заснування Національного університету «Запорізька політехніка» у 
складі згідно з додатком.

Надати голові Організаційного комітету право затверджувати його персональний 
склад та вносити у разі потреби до нього зміни.

2. Організаційному комітетові розробити і затвердити до 23 грудня 2020 р. план 
заходів з підготовки та відзначення у 2020 році 120-річчя з дня заснування Націо-
нального університету «Запорізька політехніка».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 2 грудня 2020 р. № 1515-р

СКЛАД 
Організаційного комітету з підготовки та відзначення у 2020 році 120-річчя  

з дня заснування Національного університету «Запорізька політехніка»
Заступник Міністра освіти і науки, голова Оргкомітету
Голова Запорізької обласної ради, заступник голови Оргкомітету  

(за згодою)
Президент Національної академії педагогічних наук України, заступник голови 

Оргкомітету (за згодою)
Ректор Національного університету «Запорізька політехніка»  

(за згодою)
Перший заступник генерального директора ДП «Запоріжжя-стандартметрологія» 

(за згодою)
Президент АТ «Мотор Січ» (за згодою)
Президент АТ «Українська автомобільна корпорація» (за згодою)
Президент Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (робото-

давців) «Потенціал» (за згодою)
Голова правління ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» (за згодою)
Надзвичайні та повноважні посли України (за згодою)
Народні депутати України (за згодою)
Генеральний директор ТОВ «НВП «Хартрон-Юком» (за згодою)
Генеральний директор страхової компанії ПрАТ «СК «Оранта-Січ» (за згодою)
Директор, генеральний конструктор ДП «Запорізьке машинобудівне конструктор-

ське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка (за згодою)
Академік Національної академії наук України (за згодою)
Президент Запорізької торгово-промислової палати (за згодою)
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 13 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1  -4 0  +5 Черкаська +1  -4 0  +5
Житомирська +1  -4 0  +5 Кіровоградська +2  -3 0  +5
Чернігівська +1  -4 0  +5 Полтавська +1  -4 -1  +4
Сумська 0  -5 -1  +4 Дніпропетровська +2  -3 0  +5
Закарпатська -1  +4 +1  +6 Одеська +1  +6 +3  +8
Рівненська +1  -4 0  +5 Миколаївська 0  +5 +2  +7
Львівська +2  -3 0  +5 Херсонська 0  +5 +1  +6
Івано-Франківська +2  -3 0  +5 Запорізька -1  +4 0  +5
Волинська +2  -3 0  +5 Харківська 0  -5 -2  +3
Хмельницька +1  -4 0  +5 Донецька +1  -4 -1  +4
Чернівецька +2  -3 0  +5 Луганська 0  -5 -2  +3
Тернопільська +2  -3 0  +5 Крим +3  +8 +9  +14
Вінницька +1  -4 0  +5 Київ 0  -2 +1  +3

Укргiдрометцентр

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад

ДЕКАНА
Медичний факультет №3 1 ст.
ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР
Анестезіології та інтенсивної терапії 1 ст.
Описової та клінічної анатомії 1 ст.
Педіатрії №4 1 ст.
Сучасних технологій медичної діагностики та лікування Інституту  
післядипломної освіти

1 ст.

Урології 1 ст.
Фтизіатрії та пульмонології 1 ст.
Хірургії №2 1 ст.
ПРОФЕСОРІВ КАФЕДР
Акушерства і гінекології №1 1 ст.
Внутрішньої медицини №3 1 ст.
Гігієни та екології №1 1 ст.
Дитячої хірургії 1 ст.
Загальної і медичної психології 0,5 ст.
Медичної і біологічної фізики та інформатики 1 ст.
Менеджменту охорони здоров’я Інституту післядипломної освіти 1 ст.
Нейрохірургії 1 ст.
Педіатрії №2 2 ст.
Педіатрії післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти 1 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини №2 2 ст.
Терапевтичної стоматології 0,25 ст.
Терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти  
Інституту післядипломної освіти

1 ст.

Травматології та ортопедії 1 ст.
Філософії, біоетики та історії медицини 1 ст.
Хірургії стоматологічного факультету 1 ст.
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 1 ст.
СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАФЕДР
Біоорганічної та біологічної хімії 2 ст.
Описової та клінічної анатомії 1 ст.
Іноземних мов 1 ст.
Латинської мови 1 ст.
Медичної і біологічної фізики та інформатики 1 ст.
Україністики 3 ст.
ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАФЕДР
Іноземних мов 2 ст.
Медичної і біологічної фізики та інформатики 1 ст.
Судової медицини та медичного права 1 ст.
Філософії, біоетики та історії медицини 1 ст.
ДОЦЕНТІВ КАФЕДР
Акушерства і гінекології №1 2 ст.
Акушерства і гінекології №2 1 ст.
Акушерства і гінекології №3 2 ст.
Аптечної та промислової технології ліків 1 ст.
Біоорганічної та біологічної хімії 3 ст.
Внутрішньої медицини №1 2 ст.
Гігієни та екології №3 1 ст.
Гігієни та екології №4 1 ст.
Гістології та ембріології 2 ст.
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань 1 ст.
Ендокринології 1 ст.
Клінічної фармакології та клінічної фармації 1 ст.
Медичної і біологічної фізики та інформатики 3 ст.
Мікробіології, вірусології та імунології 1 ст.
Неврології 2 ст
Онкології 3 ст.
Оперативної хірургії та топографічної анатомії 4 ст.
Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології 0,5 ст.
Патофізіології 1 ст.
Педіатрії післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти 2,5 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини №1 2 ст. 
Психіатрії та наркології 1 ст.
Судової медицини та медичного права 1 ст.
Сучасних технологій медичної діагностики та лікування 0,5 ст.
Стоматології Інституту післядипломної освіти 2 ст.
Терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти  
Інституту післядипломної освіти

1 ст.

Травматології та ортопедії 2 ст.
Терапевтичної стоматології 1 ст.
Україністики 1 ст.
Фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії 1 ст.
Фармакології 2 ст.
Фізіології 1 ст.
Фізичної реабілітації та спортивної медицини 1 ст.
Хірургії №1 1 ст.
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 4 ст.
Хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти Інституту  
післядипломної освіти

1 ст.

АСИСТЕНТІВ КАФЕДР
Акушерства і гінекології №1 0,5 ст.
Акушерства і гінекології №3 1 ст.
Анестезіології та інтенсивної терапії 0,5 ст.
Внутрішньої медицини №1 2 ст.
Внутрішньої медицини №3 1 ст.
Гігієни та екології №2 2 ст.
Гістології та ембріології 1 ст.
Дитячої хірургії 2 ст.
Дитячих інфекційних хвороб 1 ст.
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань 3 ст.
Епідеміології 1 ст.
Загальної хірургії №1 0,75 ст.
Інфекційних хвороб 1 ст.
Медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії 0,75 ст.
Клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики 1 ст.
Мікробіології, вірусології та імунології 0,5 ст.
Неврології 1 ст.
Описової та клінічної анатомії 1 ст.
Організації та економіки фармації 0,25 ст.
Оториноларингології 1 ст.
Офтальмології 2,5 ст.
Патофізіології 1 ст.
Педіатрії № 2 0,5 ст.
Педіатрії післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти 1 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини №2 1,5 ст.
Терапевтичної стоматології 3 ст.
Соціальної медицини та громадського здоров’я 1 ст.
Сучасних технологій медичної діагностики та лікування 2 ст.
Травматології та ортопедії 1 ст.
Урології 0,5 ст.
Фізіології 3 ст.
Фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії 1 ст.
Фармакології 1 ст.
Фізичної реабілітації та спортивної медицини 2 ст.
Фтизіатрії та пульмонології 1 ст.
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 1,5 ст.
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку 0,5 ст.
Хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії 1 ст.
Хірургії №1 0,75 ст.
Хірургії №2 1 ст.

З переліком необхідних документів, які подаються на конкурс, та кваліфікаційними вимогами можна озна-
йомитись у відділі управління персоналом за телефоном 234-60-74.

 Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі — 1 місяць з дня публікації оголошення — мі-
сяць із дня оголошення. 

 Документи надсилати на ім’я ректора за адресою: 
 01601, м. Київ-1, бульвар Т. Шевченка, 13, відділ управління персоналом.

У провадженні Кам’янка-Бузького районного суду Львівської об-
ласті (у складі судді У. І. Костюк) знаходиться кримінальне прова-
дження про обвинувачення Азарової Тетяни Михайлівни, 06 червня 
1970 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодек-
су України .

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призначено на 
24 грудня 2020 року о 09 годині 30 хвилин у приміщенні Кам’янка-
Бузького районного суду Львівської області, за адресою: Львівська 
область, м. Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 29 (3 поверх).

Додатково повідомляємо про те, що потерпілі по вищевказано-
му кримінальному провадженні Стрижевська Стефанія Василівна, 
Стрижевський Ярослав Васильович, Бойцун Олег Ростиславович, Ца-
ревич Юрій Григорович, Харко Ірина Петрівна, Гарасевич (Стрижев-
ська) Оксана Ярославівна подали цивільні позови, копії яких підляга-
ють врученню обвинуваченій Азаровій Т. М., будуть вручені захисни-
ку обвинуваченої Данилюк Л. В.

Попереджаємо Азарову Тетяну Михайлівну, 06.06.1970 року наро-
дження, зареєстровану за адресою: Львівська область, м. Кам’янка-
Бузька, вул. Шкільна, 15, що у випадку Вашої неявки у судове засідан-
ня на вищевказані дату та час, справу буде розглянуто у Вашій відсут-
ності на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Повістка про виклик обвинуваченого в судове засідання 
На розгляді колегії суддів Вищого антикорупційного суду перебу-

вають матеріали кримінального провадження № 52015000000000016 
стосовно обвинувачення Корітка В’ячеслава Васильовича у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 
КК України та Філіна Руслана Миколайовича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 
ст. 366 КК України (судова справа № 752/18921/17).

Стосовно обвинуваченого Корітка В’ячеслава Васильовича здій-
снюється спеціальне судове провадження.

З урахуванням зазначеного, Вищий антикорупційний суд викликає 
Корітка В’ячеслава Васильовича, 11 вересня 1968 року народження, 
уродженця м. Торез Донецької області, який зареєстрований та про-
живає за адресою: м. Донецьк, вул. Восточна, 7, кв. 29, як обвинува-
ченого для участі у судових засіданнях в кримінальному проваджен-
ні № 52015000000000016, що відбудуться 15 січня 2021 року о 09 го-
дині 00 хвилин, 08 лютого 2021 року о 09 годині 00 хвилин та 18 лю-
того 2021 року о 09 годині 00 хвилин, в приміщенні суду, за адресою: 
м. Київ, просп. Перемоги, буд. 41.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше судовий розгляд криміналь-
ного провадження здійснюватиметься за його відсутності. 

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є обставини, 
зазначені в статті 138 КПК України.

Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя В. В. Маслов

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають 
матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за № 42015051110000062 від 05 
листопада 2015 року, за обвинуваченням Юхимука Руслана Сте-
пановича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
частиною третьою статті 368, частиною другою статті 375, части-
ною третьою статті 358, частиною першою статті 263 Криміналь-
ного кодексу України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 30 листопада 2020 
року постановлено здійснювати спеціальне судове провадження 
у кримінальному провадженні за обвинуваченням Юхимука Рус-
лана Степановича у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених частиною третьою статті 368, частиною другою стат-
ті 375, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 263 
Кримінального кодексу України.

У зв’язку з чим Юхимук Руслан Степанович, який народився 
20 жовтня 1977 року в селі Нива Трудова Апостолівського райо-
ну Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, Кремінський район, місто Кремінна, вулиця Тітова, 
будинок 7, квартира 1, який обвинувачується у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених частиною третьою стат-
ті 368, частиною другою статті 375, частиною третьою статті 358, 
частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України, ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться 14 січня 2020 ро-
ку о 12 годині 30 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційно-
го суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя:  
Сікора К. О., судді: Гавриленко Т. Г., Танасевич О. В.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масо-
вої інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обви-
нувачений вважається належним чином ознайомленим з її зміс-
том.

П’ята Харківська міська державна нотаріальна контора (відо-

кремлений підрозділ) у зв’язку з оформленням спадщини повідо-

мляє про розшук можливих спадкоємців Гончаренка Володими-

ра Миколайовича, 06 лютого 1939 року народження, який помер 

02 липня 2020 року. Просимо зацікавлених осіб протягом міся-

ця від публікації звернутися до нотаріальної контори за адресою:  

м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26.

Втрачений атестат, 
виданий  Селищанською ЗОШ І-ІІІ ст. Сокирянського р-ну 
Чернівецької області на ім’я Якубовської Інни Борисівни, 

вважати недійсним.

Повідомлення
Адмінколегією Північного міжобласного територіального відділен-

ня АМКУ прийнято рішення від від 29.10.2020 № 60/64-р/к у справі  
№ 103/60/45-рп/к.18 про порушення TOB «Вілен» законодавства про за-
хист від недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 151 Зако-
ну України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді по-
ширення інформації, що вводить в оману. З детальним текстом рішен-
ня можна ознайомитись на офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням:  
http:/www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=92400&schema=kyivr.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні спеціального 
судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квітня 1975 року народження, 
викликається о 14-00 годині 28 січня 2021 року до Куп’янського міськрайонно-
го суду Харківської області за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 
1-го Травня, 27-а, для проведення спеціального судового засідання у провадженні  
№1-кп/628/14/20 справа № 628/468/17. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду, передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинува-
ченої, передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко О. А.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 

проведено конкурс щодо закупівлі 2 (двох) двокімнатних квартир 

на вторинному ринку в місті Києві за державні кошти. 

За результатами конкурсу визначено переможців: 

фізична особа Щербань П. П. — 1 квартира 

та фізична особа Татаренко О. Г. — 1 квартира.

Відкрилася спадщина після ГОРБ МИКОЛИ ПАНАСОВИЧА, померло-

го 15.11.2018 р.

Усім спадкоємцям померлого, бажаючим отримати спадщину, звер-

татися до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального 

округу Жукової Ю.Ю. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. 

Дунаєвського, буд.31, протягом місяця з дня опублікування цього ого-

лошення.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинува-
ченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 
КК України Баркова Сергія Миколайовича, 28.10.1973 року народження, який за-
реєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Владімірская, 35, у судове засідан-
ня, яке проводитиметься в порядку спеціального судового провадження та відбу-
деться 21 грудня 2020 року о 10 год. 00 хв. в залі судових засідань Тернопільсько-
го міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очіку-
вати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Баркова С.М. в судове засідання, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Т. Багрій
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