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ВАРТО ЗНАТИ

Уряд затвердив  
порядок допомоги 
особам, які можуть 
втратити доходи  
в період карантину

Проєкт Держбюджету-2021 
збалансований і реалістичний. 
На цьому наголошує перед його 
розглядом у другому читанні 
міністр фінансів Сергій Марченко

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Міністр охорони здоров’я про рішення розширити 
перелік симптомів, з якими на COVID-19 тестуватимуть 
безкоштовно  

Вони пожертвували 
життям в ім’я людства

ПАМ’ЯТАЄМО. Чорнобиль. Минуло 34 роки, а це слово 
полум’яніє чорним вогнищем скорботи. Квітнево-травневі дні 
1986 року — дні страху і самопожертви, які вразили світ. Це дні, 
коли люди, не маючи належного захисту, вийшли на боротьбу 
з розбурханим атомом. 600 тисяч героїв ліквідовували наслідки 
аварії, десятки померли від променевої хвороби, тисячі — через 
віддалені наслідки опромінення. І ми не можемо й не маємо пра-
ва забувати про це. 

У День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС Президент Володимир Зеленський, Прем’єр-
міністр Денис Шмигаль і Голова Верховної Ради Дмитро Разум-
ков поклали квіти до пам’ятного знака «Воїнам Чорнобиля» і ме-
моріального кургану «Героям Чорнобиля» в Києві. Присутні вша-
нували хвилиною мовчання пам’ять загиблих ліквідаторів.

Катастрофу на ЧАЕС вважають найбільшою за всю історію 
ядерної енергетики за кількістю загиблих і потерпілих від її на-
слідків людей та економічним збитком. Цей вибух назавжди змі-
нив довкілля, людство й історію. 

ЦИТАТА ДНЯ

МАКСИМ СТЕПАНОВ:

ЦИФРА ДНЯ

25,2 млрд м3

становлять запаси природного газу в 
підземних сховищах. Нині наші ПСГ 

заповнено на 82%. За тиждень запаси 
скоротилися на 2%

«У нас істотно поменшало 
людей з ознаками 

коронавірусної хвороби, 
які звертаються  
по тестування».

Вища платня — 
більше податків

ГРОШІ. Більшість експертів не бачать ризиків у підвищенні 
мінімальної зарплати 2021 року
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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

Значна частина додаткових надходжень від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) поповнить бюджет Пенсійного фонду
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документи

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 грудня 2020 р. № 1520-р 
Київ

Про внесення змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів України   

від 12 грудня 2018 р. № 1023 
Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1023 

«Про визначення державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрін-
теренерго» постачальником «останньої надії» — із змінами, внесеними розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 200 та постановою  
Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 570 (Офіційний вісник України,  
2019 р., № 66, ст. 2256), такі зміни: 

в абзаці другому пункту 1 слова і цифри «до 1 січня 2021 р.» замінити словами і 
цифрами «до 31 грудня 2021 р.»;

пункти 3 і 4 виключити.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 грудня 2020 р. № 1521-р 
Київ

Про передачу цілісного майнового комплексу 
державної наукової установи «Державний 

центр інноваційних біотехнологій» у відання  
Національної академії наук

Передати цілісний майновий комплекс державної наукової установи «Державний 
центр інноваційних біотехнологій» (код згідно з ЄДРПОУ 37024184) із сфери управ-
ління Міністерства освіти і науки у відання Національної академії наук.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 грудня 2020 р. № 1538-р 
Київ

Про призначення академічної стипендії  
Кабінету Міністрів України  

студентам закладів вищої освіти 
Призначити академічну стипендію Кабінету Міністрів України студентам закладів 

вищої освіти на І семестр 2020/2021 навчального року згідно з додатком.
Виплату стипендій здійснювати в межах стипендіального фонду закладів вищої 

освіти. 
 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 9 грудня 2020 р. № 1538-р
СПИСОК 

студентів закладів вищої освіти, яким призначено академічну стипендію  
Кабінету Міністрів України на І семестр 2020/2021 навчального року

БАРАНОВСЬКИЙ Станіслав Юрійович — студент Івано-Франківського національ-
ного технічного університету нафти і газу

БЕРЕГУТА Віталій Володимирович — студент Донецького національного універси-
тету імені Василя Стуса (м. Вінниця)

БЕРНАДСЬКА Юлія Олександрівна — студентка Донецького національного універси-
тету імені Василя Стуса (м. Вінниця)

БІЛИЙ Роман Ігорович — курсант Львівського державного університету внутрішніх 
справ

БОБУХ Яніна Станіславівна — студентка Уманського державного педагогічного уні-
верситету імені Павла Тичини (Черкаська область)

БУМАР Тетяна Сергіївна — студентка Української інженерно-педагогічної академії (м. 
Харків)

ВЕЛИКОДНА Алла Ігорівна — студентка Сумського державного університету
ВЕРБОВА Альона Сергіївна — студентка Одеського державного екологічного універ-

ситету
ВОДЯНИЦЬКИЙ Іван Олексійович — студент Таврійського державного агротехноло-

гічного університету імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь Запорізької області)
ВОЛОШИН Дмитро Олегович — курсант Національної академії Служби безпеки Укра-

їни (м. Київ)
ВУЖЕНКО Володимир Васильович — курсант Національної академії Державної при-

кордонної служби України імені Богдана Хмельницького(м. Хмельницький)
ГАЛИЦЬКА Ольга Вікторівна — студентка Державного вищого навчального закладу   

«Університет банківської справи» (м. Київ)
ГОНЧАР Олександр Олександрович  — студент Вінницького державного педагогічно-

го університету імені Михайла Коцюбинського
ГОРШКОВА Анастасія Георгіївна — студентка Маріупольського державного універси-

тету (Донецька область)
ГРИЩЕНКО Анастасія Олегівна — студентка Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
ГУБАЛЬ Руслан Юрійович — курсант Харківського національного університету Пові-

тряних Сил імені Івана Кожедуба
ДАБЕКА Вікторія Сергіївна — студентка Національного університету   «Полтавська по-

літехніка імені Юрія Кондратюка»
ДАНЮК Дмитро Валерійович  — студент Національного університету харчових тех-

нологій (м. Київ)
ДІДУСЕНКО Вікторія Володимирівна — студентка Українського державного універси-

тету залізничного транспорту (м. Харків)
ЕНДРЕС Віталій Сергійович — студент Миколаївського національного  аграрного уні-

верситету

ЗАЙЦЕВА Єлизавета Геннадіївна — студентка Харківського державного університе-
ту харчування та торгівлі

ЗІНКЕВИЧ Роман Анатолійович — студент Житомирського національного агроеко-
логічного університету

ЗУБИК Юрій Миколайович — курсант Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ (м. Дніпро)

ЗУБКО Марина Сергіївна — студентка Донецького національного медичного універси-
тету (м. Лиман Донецької області)

ІВОНЧИК Анна Ігорівна — студентка Кам’янець-Подільського національного універси-
тету імені Івана Огієнка (Хмельницька область)

ІНЬШИНА Діана Євгенівна — студентка Львівського національного медичного універ-
ситету імені Данила Галицького

ЙОЛКІНА Ганна Романівна — студентка Сумського національного аграрного універ-
ситету

КАБАК Олександра Максимівна  — студентка Криворізького державного педагогічно-
го університету (Дніпропетровська область)

КАЛІНІН Олександр Олександрович — курсант Військової академії (м. Одеса)
КІСІЛЬ Цвітана Віталіївна — студентка Львівського інституту економіки і туризму
КЛАДОЧНИЙ Богдан Володимирович — студент Національного університету «Львів-

ська політехніка»
КОВАЛЬЧУК Марія Федорівна — курсант Харківського національного університету 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
КОВАЛЬЧУК Олександра Олександрівна — студентка Білоцерківського національного 

аграрного університету (Київська область)
КОВТУН Катерина Володимирівна — студентка Національного університету «Києво-

Могилянська академія»
КОВТУН Вікторія Олександрівна — курсант Харківського національного університе-

ту внутрішніх справ
КОЛЬЦОВ Андрій В’ячеславович — студент Національного університету кораблебуду-

вання імені адмірала Макарова (м. Миколаїв)
КУЛИК Катерина Андріївна — студентка Київського національного університету теа-

тру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
КУРИЛО Олександр Михайлович — курсант Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут (м. Київ)
ЛАБУР Юлія Романівна — студентка Ніжинського державного університету імені Ми-

коли Гоголя (Чернігівська область)
ЛЕВДИК Анна Андріївна — студентка Університету митної справи та фінансів (м. Дні-

про)
ЛИСОГОРА Володимир Олександрович — студент Одеської державної академії будів-

ництва та архітектури
ЛІСОВА Зореслава-Ольга Василівна — студентка Тернопільського національного пе-

дагогічного університету імені Володимира Гнатюка
МАГАРЛАМОВА Еліза Мовсумівна — студентка Полтавської державної аграрної ака-

демії
МАЙДАН Андрій Олександрович — студент Одеського національного  політехнічно-

го університету
МАЙДИК Анастасія Володимирівна — студентка Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк Луганської області)
МАМАЛИГА Вікторія Олегівна — студентка Університету державної фіскальної служ-

би України (м. Ірпінь Київської області)
МАРНЯЛО Анастасія Михайлівна — студентка Київського національного торговель-

но-економічного університету
МЕЛЬНИК Анастасія Юріївна — студентка Київського національного торговельно-еко-

номічного університету
МИСЬКО Кирилл Олександрович — курсант Національної академії сухопутних військ 

імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)
НАБОК Вікторія Віталіївна — студентка Національного університету   «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка
НАКЕВХРІШВІЛІ Олена Аміранівна — студентка Університету митної справи та фінан-

сів (м. Дніпро)
НІКОЛАЄВ Роман Вікторович — студент Державного вищого навчального закладу 

«Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь Донецької області)
НІКУЛЬНІКОВ Дмитро Павлович — курсант Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк Луганської області)
НОВАКОВИЧ Марк-Єфрем Вікторович — студент Львівської національної музичної 

академії імені М. В. Лисенка
НОВІКОВА Світлана Євгенівна — студентка Державного вищо-

го навчального закладу   «Приазовський державний технічний університет»  
(м. Маріуполь Донецької області)

НОВОСЕЛЕЦЬ Артем Ігорович — студент Харківського національного аграрного уні-
верситету імені В. В. Докучаєва

ОВСЯНІКОВА Ганна Сергіївна — студентка Одеського національного університету іме-
ні І. І. Мечникова

ОСТАПЕНКО Галина Андріївна — студентка Харківського національного медичного 
університету

ОСТАПЕНКО Юлія Вікторівна — студентка Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка

ОХРЕМЕНКО Юлія Дмитрівна — студентка Черкаського державного технологічного 
університету

ПАШ Ярина Василівна — студентка Чернівецького національного університету іме-
ні Юрія Федьковича

ПЕРЕХОДЬКО Павло Миколайович — студент Державного вищого навчального за-
кладу   «Національний лісотехнічний університет України» (м. Львів)

ПЕТРЕНКО Марина Станіславівна — студентка Національної музичної академії Украї-
ни імені П. І. Чайковського (м. Київ)

ПОДЛУЖНИЙ Михайло Сергійович  — студент Запорізького державного медично-
го університету

ПОЧЕРНІН Вадим Олександрович — студент Херсонського національного технічно-
го університету

ПРОДАН Ярослав Ігорович — студент Центральноукраїнського національного техніч-
ного університету (м. Кропивницький Кіровоградської області)

ПУЗІНО Мілана Владиславівна  — студентка Криворізького національного університе-
ту (Дніпропетровська область)

РАХУБА Аліна Андріївна — студентка Київського національного лінгвістичного універ-
ситету

РАШЕВСЬКИЙ Сергій Олександрович — студент Маріупольського державного універ-
ситету (Донецька область)

РЕДЬКА Надія Петрівна — студентка Національного університету водного господар-
ства та природокористування (м. Рівне)

РЕЗАНОВА Аміна Магомеднасирівна  — студентка Національного університету «За-
порізька політехніка»

РЕУТСЬКА Світлана Віталіївна — студентка Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

РИГАРОВИЧ Олександр Дмитрович — студент Київського національного університе-
ту будівництва і архітектури

РОМАНЕНКО Олександра Володимирівна — студентка Державного вищого навчаль-
ного закладу «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ  Донецької 
області)

РОМАНЧУК Наталія Олександрівна — студентка Миколаївського національного уні-
верситету імені В. О. Сухомлинського

РУДИК Вікторія Віталіївна  — студентка Вінницького національного медичного універ-
ситету імені М. І. Пирогова

СЕМЕНЮК Ірина Олегівна — студентка Державного вищого навчального закладу «Ки-
ївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СЕРЕДА Світлана Олександрівна — студентка Уманського національного університе-
ту садівництва (Черкаська область)

СИТНИК Оксана Сергіївна  — студентка Дніпровського державного аграрно-еконо-
мічного університету

СІЧКА Валерія Михайлівна — студентка Державного вищого навчального закладу  
«Ужгородський національний університет»

СОРОКОПУД Катерина Юріївна — студентка Національного медичного університету 
імені О. О. Богомольця (м. Київ)

ТАБАКА Роксолана Тарасівна — студентка Львівської національної академії мистецтв
ТЕРЕХ Катерина Сергіївна — студентка Державного університету   «Житомирська по-

літехніка»
ТИШЕНКО Юлія Олександрівна — студентка Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка
ТУГАЙ Тетяна Юріївна — студентка Харківського національного автомобільно-дорож-

нього університету
ФРАНОВСЬКА Вікторія Олександрівна — студентка Національного транспортного уні-

верситету (м. Київ)
ФУРЧ Олександр Володимирович  — студент Дніпровського національного універси-

тету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
ХИМЕНКО Анастасія Олексіївна — студентка Національного університету «Чернігів-

ська політехніка»
ХІРОВА Вікторія Юріївна — студентка Східноєвропейського національного університе-

ту імені Лесі Українки (м. Луцьк)
ХОЛОДНА Катерина Геннадіївна — студентка Харківського національного економіч-

ного університету імені Семена Кузнеця
ЦУКАНОВ Іван Миколайович — студент Чорноморського національного університету 

імені Петра Могили (м. Миколаїв)
ЧОРНА Діана Романівна — курсант Одеського державного університету внутрішніх 

справ
ЧОШКО Вероніка Ігорівна  — студентка Національного авіаційного університету (м. 

Київ)
ШАРВАН Юлія Андріївна — студентка Львівського національного університету іме-

ні Івана Франка
ШЕВЦОВА Євгенія Сергіївна — студентка Державного закладу «Луганський націо-

нальний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ Луганської області)
ШЕВЧЕНКО Іванна Юріївна — студентка Національного університету харчових тех-

нологій (м. Київ)

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 грудня 2020 р. № 1546-р 
Київ

Про межі території морського порту Одеса 
Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про морські порти України» 

визначити межі території морського порту Одеса згідно з додатком.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Із деталізован ими межами порту, передбаченими урядовим розпорядженням, 
можна ознайомитися на сайті «УК».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 грудня 2020 р. № 1547-р 
Київ

Про межі території морського порту Херсон
Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про морські порти України» 

визначити межі території морського порту Херсон згідно з додатком.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Із деталізованими межами порту, передбаченими урядовим розпорядженням, 
можна ознайомитися на сайті «УК».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 грудня 2020 р. № 1549-р 
Київ

Про межі території морського порту Ізмаїл
Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про морські порти України» 

визначити межі території морського порту Ізмаїл згідно з додатком.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Із деталізованими межами порту, визначеними урядовим розпорядженням, можна 
ознайомитися на сайті «УК».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 грудня 2020 р. № 1550-р 
Київ

Про межі території морського порту 
Бердянськ 

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про морські порти України» 
визначити межі території морського порту Бердянськ згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Із деталізованими межами порту, передбаченими урядовим розпорядженням, 
можна ознайомитися на сайті «УК».

Вважати втраченими видані на ім’я Васильєвої Ганни Олександрівни документи:
- сертифікат інженера технічного нагляду, серія та номер АТ 007349, виданий всеукраїн-

ською громадською організацією «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом 
об’єктів архітектури», дата видачі 05 жовтня 2018 року;

- свідоцтво про короткострокове підвищення кваліфікації за напрямом професійної атес-
тації «Технічний нагляд за будівництвом будівель та споруд» № 3264, дата видачі 27 липня 
2018 року.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду До-

нецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження  
№ 22019050000000204 (номер справи 1-кп/243/943/2020) 
за обвинуваченням Маринченко Діани Юріївни, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 110 
ч. 2 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області Фалін І. Ю. викликає обвинувачену Маринченко Ді-
ану Юріївну, яка зареєстрована за адресою: Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, вул. Райдужна, 42, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 24 грудня 2020 року о 09-00 год. у залі 
судового засідання № 13.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіж-
ний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за ви-
кликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забез-
печення його прибуття до суду. Суд також має право по-
становити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу 
про накладення на нього грошового стягнення в порядку, 
передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити 
спеціальне судове провадження.

У провадженні Новогродівського міського суду Донецької 
області (85483, Донецька область, м. Новогродівка, вул. Ри-
ночна, буд. 110) знаходиться кримінальне провадження  
№ 22018050000000233 (номер справи 239/278/20, № про-
вадження 1-кп/239/53/2020) за обвинуваченням Подколзіна 
Володимира Єгоровича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 110 ч. 2 КК України.

Суддя Новогродівського міського суду Донецької облас-
ті Любчик О. В. викликає обвинуваченого Подколзіна Воло-
димира Єгоровича, який зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, м. Новогродівка, вул. Мічуріна, будинок №30, 
квартира № 55, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 12 січня 2021 року о 10 годині 00 хвилин у залі судового 
засідання № 1. 

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіж-
ний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за ви-
кликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забез-
печення його прибуття до суду. Суд також має право поста-
новити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в порядку, перед-
баченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеці-
альне судове провадження

Тернівська державна нотаріальна контора Дніпропетровської області у відповідності зі статтею 63 
Закону України «Про нотаріат» повідомляє про відкриття спадщини після смерті СОЛОДІЛОВОЇ ВІРИ 
ОЛЕКСІЇВНИ, яка померла 11 січня 2020 року і на день смерті проживав (-ла) в місті Тернівці, Дніпро-
петровської області, бульвар Шахтарської слави, будинок 2, квартира 84.

Спадкоємцям СОЛОДІЛОВОЇ ВІРИ ОЛЕКСІЇВНИ необхідно з’явитися до Тернівської державної но-
таріальної контори Дніпропетровської області за адресою: місто Тернівка, Дніпропетровська область, 
вулиця Курська, будинок 12 в термін до 01 січня 2021 року.

ТОВ «АВТО-СВ-ТРАНС» код ЄДРПОУ 37976113 повідомляє про втрату дозволів на автомо-

біль DAF держномер АА3964РЕ:

- дозвіл № 567316 універсальний Литва, рік дозволу 2020

- дозвіл № 115673 універсальний Латвія, рік дозволу 2020

- дозвіл № 489305 транзитний Білорусь, рік дозволу 2020

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

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-mezhi-teritoriyi-morskogo-portu-berdyansk-s91220
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-mezhi-teritoriyi-morskogo-portu-t91220-2
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-mezhi-teritoriyi-morskogo-portu-t91220
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-mezhi-teritoriyi-morskogo-portu-t91220-3
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НA 16 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного су-

ду Луганської області знаходиться кримінальне 
провадження № 417/4288/17 за обвинувачен-
ням Пілавова Михайла Манолісовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК Укра-
їни, суддя Марківського районного суду Лу-
ганської області Чернік А. П. викликає Пілаво-
ва Михайла Манолісовича у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 28 грудня 2020 ро-
ку об 11 годині 00 хвилин у залі судових засі-
дань Марківського районного суду Луганської 
області за адресою (пл. Соборна, буд. 31, смт 
Марківка Марківського району Луганської об-
ласті, 92400).

ПОВІСТКА  
про виклик обвинуваченого 

Рубіжанський міський суд Луганської області при 
здійсненні судового провадження викликає як обви-
нуваченого Сикала Вадима Петровича, 23.04.1976 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луган-
ська область, м. Рубіжне, вул. Радіщева, буд. 29а, 
кв. 2, за матеріалами кримінального провадження  
№ 428/7944/18, 1-кп/425/197/20, на підставі обвину-
вального акта відносно Сикала В. П. за ч. 1 ст. 258-3 
КК України. 

Обвинуваченому Сикалу В. П. необхідно прибути 
до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 
24 грудня 2020 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні Ру-
біжанського міського суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Рубіжне, вул. Миру, 34. 

Після опублікування оголошення в пресі обвину-
вачений вважається повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності. 

Суддя Козюменська В. В.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного су-

ду Луганської області знаходиться криміналь-
не провадження № 686/8889/20 за обвину-
ваченням Гречки Василя Івановича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України. На підставі ст.ст. 
314, 297-5, 323 КПК України суддя Марківського 
районного суду Луганської області Чернік А. П. 
викликає Гречку Василя Івановича у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 28 грудня 
2020 року о 14 годині 00 хвилин у залі судових 
засідань Марківського районного суду Луган-
ської області за адресою: пл. Соборна, буд. 31,  
смт Марківка Марківського району Луганської 
області, 92400.

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

ка Сергія Михайловича, 17.09.1980 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у 
судове засідання, яке відбудеться 19 січня 2021 року о 08 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського 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 на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знахо-

диться кримінальне провадження № 761/23478/16-к за обвинуваченням Бо-
родіна Геннадія Петровича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, суддя Марківського район-
ного суду Луганської області Чернік А. П. викликає Бородіна Геннадія Петро-
вича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 29 грудня 2020 року о 13 
годині 00 хвилин у залі судових засідань Марківського районного суду Лу-
ганської області за адресою (пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківсько-
го району Луганської області, 92400).

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Агарьова Сергія 
Володимировича, 7 серпня 1973 р.н., як обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальному провадженню № 42015110350000144, вне-
сеного до ЄРДР 17.06.2015 року відносно Агарьова Сергія Володи-
мировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено судове засідан-
ня на підставі обвинувального акта у кримінальному провадженні, за 
яким висунуте обвинувачення Агарьову Сергію Володимировичу за 
ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України, у відкритому судовому засідан-
ні на 11 годину 30 хвилин 18 січня 2021 року, про що повідомити за-
цікавлених осіб.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинува-
ченого Агарьова Сергія Володимировича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя В. В. Бугіль

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Куба-
лова Казбека Таймуразовича, 30.06.1964 року народжен-
ня, як обвинуваченого в судове засідання у кримінально-
му провадженні №42016010000000272, внесеному до ЄРДР 
09.12.2016 року за обвинуваченням Кубалова Казбека Тайму-
разовича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке призначено на 11 год. 55 
хв. 20 січня 2021 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно об-
винуваченого Кубалова Казбека Таймуразовича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України.

Суддя Мєлєшак О. В.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне прова-
дження № 1-кп/761/1005/2020, справа №761/41270/18 за обвинуваченням Жириновського Во-
лодимира Вольфовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, 
ч. 3 ст. 258-5 КК України, Дєгтярьова Михайла Володимировича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, Діденка Олексія Миколайовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.258-5 КК України, згідно Єдиного 
державного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000291.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідання по вищевказаному 
кримінальному провадженню відбудеться 19.01.2021 о 10 год. 00 хв. у приміщенні Шевченків-
ського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №510.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження

Суддя Овсеп’ян Т. В.

Оголошення про виклик до суду
Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Запорожця Пе-

тра Петровича, 11.01.1950 року народження (останні відомі місця проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17а, АР Крим, м. Сімферополь, вул. 
Київська, 7а, кв.9) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 19.01.2021 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 
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.

Оголошення про виклик до суду
Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бахарєва Кос-

тянтина Михайловича, 20.10.1972 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: 95034, вул. Куйбишева, 4, кв. 10, м. Сімферополь) у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке 
відбудеться 19 січня 2021 року 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 
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 обвинувачену Кузнецову Ларису 

Миколаївну, 30.09.1971 року народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Джанкой, вул. Люксембург, 11) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 19.01.2021 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 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.

Оголошення про виклик до суду
Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Літовченка Ген-

надія Івановича, 08.02.1955 року народження, (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Саки, вул. Радянська, 33/71) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 19.01.2021 ро-
ку 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.

Оголошення про виклик до суду
Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Лужецьку Світлану 

Анатоліївну, 12.04.1966 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. 
Південна, 38, кв. 5, смт Чорноморське, Чорноморський р-н, АР Крим) у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове 
засідання, яке відбудеться 19 січня 2021 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. 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 обвинувачену Лагутіну Ната-

лію Михайлівну, 18.02.1974 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11) у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 19.01.2021 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 Поділь-
ського 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 на-
лежним 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 Можелянського Віктора Анатолійовича, 10.05.1964 ро-

ку народження (останнє відоме місце проживання: 95034, вул. Павленко, 35/53, м. Сімферополь) у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 19 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 Подільського 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 прова-

дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Оголошення про виклик до суду
Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Притуленко Олену Володимирівну, 05.03.1962 року наро-

дження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2) у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 19.01.2021 року 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 головуванням судді Павленко О. О.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-

дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Оголошення про виклик до суду
Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Корюк Ната-

лію Дмитрівну, 27.12.1973 року народження (останнє відоме місце проживання:  
м. Харків, 3 в’їзд Жилярді) у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.366 КК України, у судове засідання, яке відбудеться  
19.01. 2021 року о 09 год. 10 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 
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 обвинувачену Філатову Євгенію 

Володимирівну, 15.11.1955 року народження (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2) у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 19.01.2021 
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 
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.
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