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 ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період 
здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

Як перевірятимуть якість навчання 
та сертифікуватимуть педагогів, 
розповідає начальник управління 
Державної служби якості освіти в 
Сумській області Алла Рябуха

ОСВІТА

Міністр фінансів про головний фінансовий документ 
країни, ухвалений напередодні Верховною Радою 

Розрахунок  
на І квартал 2021 року

ГЛОБАЛЬНА СОЛІДАРНІСТЬ. Перспективи співпраці між 
Україною та ВООЗ із протидії поширенню COVID-19 обгово-
рили Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і регіональний директор 
Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я доктор Ганс Клюге, який перебував із візитом у 
нашій країні.

«Україна повністю підтримує ВООЗ у її зусиллях забезпечи-
ти належне тестування та схвалення вакцин і виступає за їх 
рівномірний розподіл у дусі глобальної солідарності, — цитує 
слова глави уряду департамент комунікацій Секретаріату Ка-
бінету Міністрів. — Оскільки Україна — учасник ініціативи Гло-
бального фонду COVAX, завдяки чому очікуємо необхідну кіль-
кість вакцин у першому кварталі наступного року. Водночас ми 
були б вдячні за допомогу в отриманні певної кількості вакцин 
якнайшвидше».

Україна розглядає можливість виробництва вакцин із ви-
користанням власних фармацевтичних потужностей за умо-
ви, що вони відповідатимуть необхідним вимогам компанії- 
розробника.  

ЦИТАТА ДНЯ

СЕРГІЙ МАРЧЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

51,439 млрд грн
залучив загалом Мінфін до 

держбюджету на щотижневому аукціоні 
з розміщення облігацій внутрішньої 

державної позики  

«Бюджет збалансований, 
реалістичний,  

і ми впевнені,  
що його виконаємо.  

У цьому немає  
жодних сумнівів».

Мукачівські волонтери: 
випробування добром 

МИРНИЙ ФРОНТ. Як небайдужі опікуються тими,  
хто потребує допомоги
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Маємо бюджет можливостей та розвитку
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Його доходи на 11% перевищують цьогорічні показники  
без підвищення ставок основних податків

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Бюджетом можливостей для 
розвитку назвав Прем’єр-

міністр Денис Шмигаль ухва-
лений напередодні народни-
ми депутатами держбюджет на 

2021 рік. Цей документ, на його 
переконання, збалансований та 
реалістичний.

У новому документі перед-
бачено доходи 1 трильйон 92 
мільярди гривень, що на 11% 
більше за показник бюджету 
нинішнього року, причому без 

підвищення ставок основних 
податків. А жодну соціальну 
виплату, за його словами, на-
ступного року скасовано не бу-
де. Усі пенсії буде проіндексо-
вано відповідно до законодав-
ства. Крім того, зросте розмір 
мінімальної виплати для літ-

ніх. Буде впроваджено додат-
кові програми підтримки пен-
сіонерів старших за 75 років. 
Зростуть і видатки на оборон-
ну промисловість, які станови-
тимуть близько 6% ВВП кра-
їни. Відчутно зросте фінансу-
вання спорту, культури, креа-

тивних індустрій та сільгоспви-
робників.

Найближчим часом планують 
нові призначення у певних мі-
ністерствах. «Цього тижня ак-
тивно триває обговорення 
з приводу можливих ка-
дрових ротацій в уряді. 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Тихонов Владислав Володимирович, 14.08.1987 р. н., зареєстрований: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Котляревського, 50/а на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 22.12.2020 з 09 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. до Жовтневого районного суду м. Маріуполь Донецької 
області, який розташовано за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31 (слідчий суддя 
Васильченко О. Г.) для участі у  розгляді клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування 
стосовно Вас, а також 29.12.2020 о 09.00 год. 00 хв. до каб. № 309 слідчого відділу 2 управління (з дислока-
цією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, який розташований за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд.33, до слідчого Авєріна П. Є. для відкриття 
та ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, вручення Вам письмового повідомлення про 
підозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у кримінальному провадженні №22019050000000029 від 
15.02.2019, за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 110 та ч. 2 ст. 260 КК України у порядку ст. 290 КПК України при здій-
сненні спеціального досудового розслідування.

У провадженні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду під головуванням судді Никифоро-
ва А. С. перебуває апеляційна скарга прокурора САП Скибенка O. І. на ухвалу слідчого судді Вищого ан-
тикорупційного суду від 26.10.2020 про відмову в задоволенні клопотання детектива НАБУ про обран-
ня Януковичу В.Ф. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні  
№ 42015000000002833 від 25.12.2015.

У зв’язку з чим в судове засідання викликається підозрюваний Янукович Віктор Федорович, 09 липня 
1950 року народження, уродженець міста Єнакієве Донецької області, зареєстрований за адресою: місто 
Київ, вул. Оболонська набережна, 15, корп. 5, кв. 13, у кримінальному провадженні № 42015000000002833 
від 25 грудня 2015 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 209,  
с. 5 ст. 368 КК України.

Судове засідання відбудеться 19 січня 2021 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні Апеляційної палати 
Вищого антикорупційного суду за адресою: місто Київ, провулок Хрестовий, 4.

З моменту опублікування тексту повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований за адресою:  
Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 1а, тел. 05549-4-26-60) ви-
кликає Котляревського Михайла Григоровича, 19 липня 1976 року народження, заре-
єстрованого за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт Лазурне, вул. 
Шевченка, 37, по кримінальному провадженню № 12014230000000681 за фактом ско-
єння Котляревським Михайлом Григоровичем кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 368 ч. 5 КК України, як обвинуваченого та повідомляє, що 15.01.2021 року 
о 13:30 год., 22.01.2021 року о 13:00 год., 29.01.2021 року о 13:00 год, 05.02.2021 року 
о 13:00 год., 12.02.2021 року о 13:00 год., 19.02.2021 року о 13:00 год., 26.02.2021 ро-
ку о 13:00 год., відбудеться спеціальний судовий розгляд зазначеного кримінального 
провадження в складі колегії суддів: судді-доповідача Матвєєвої Н. В., суддів Ведяш-
кіної Ю. В., Чирського Г. М., в якому Ваша участь є обов’язковою, ухилення від явки на 
виклик суду (неприбуття на виклик без поважної причини більше як двічі) обвинува-
ченого, відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, є підставою для здійснення спеціально-
го судового провадження.

Повістка про виклик підозрюваного
Кутового Андрія Сергійовича, 

28.12.1982 р.н., зареєстрованого за адре-
сою: Луганська область, м. Стаханов, 
вул. Фестивальна, буд. 55, кв. 27, згідно 
ст. ст. 133, 135 КПК України, якому не-
обхідно з’явитися 23.12.2020 о 10 год. 
00 хв. до слідчого відділу 3 управлін-
ня ГУ СБ України в Донецькій та Луган-
ській областях за адресою: м. Сєвєродо-
нецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слід-
чого Ларченка Олександра Миколайови-
ча для відкриття матеріалів та проведен-
ня інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 22019130000000204 
від 09.10.2019.

Повістка про виклик підозрюваного
Спичака Владислава Сергійовича, 

01.08.1996 р.н., зареєстрованого за адре-
сою: Луганська область, м. Лисичанськ, 
кв-л 40 років Перемоги, буд. 22, кв. 53, 
згідно ст. ст. 133, 135 КПК України, яко-
му необхідно з’явитися 23.12.2020 о 10 
год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управ-
ління ГУ СБ України в Донецькій та Луган-
ській областях за адресою: м. Сєвєродо-
нецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слід-
чого Ковальчука Владислава Євгенови-
ча для відкриття матеріалів та проведен-
ня інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 22019130000000088 
від 26.04.2019.

Повістка про виклик підозрюваного
Смолкіна Геннадія Олександровича, 

21.09.1971 р.н., зареєстрованого за адре-
сою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 
просп. Гвардійський, буд. 22а, кв. 31, на 
підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, яко-
му необхідно з’явитись 22.12.2020 у пері-
од з 09.00 до 13.00 до слідчого відділу  3 
управління ГУ СБ України в Донецькій та 
Луганській областях за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, просп. 
Космонавтів, буд. 18, до слідчого Алєк-
сєйчук А. О., для вручення обвинувально-
го акта та відкриття матеріалів криміналь-
ного провадження № 22019130000000074 
від 09.04.2019, за ознаками злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Повістка про виклик підозрюваного
Мордасова Антона Миколайовича, 15.05.1975 

р.н., зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, м. Щастя, кв-л Енергетиків, буд. 11, кв. 99, 
згідно ст. ст. 133, 135 КПК України, якому необхід-
но з’явитися 22.12.2020 о 10 год. 00 хв. до слідчо-
го відділу 3 управління ГУ СБ України в Донецькій 
та Луганській областях за адресою: м. Сєвєродо-
нецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого Шепоть-
ко М. А. для відкриття матеріалів та проведення ін-
ших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 22018130000000311 від 06.09.2018.

Повістка про виклик підозрюваного
Жигуліна Віктора Андрійовича, 06.05.1961 р.н., за-

реєстрованого за адресою: Луганська область, Но-
вопсковський район, с. Рогове, вул. Вишнева, 19, 
згідно ст. ст. 133, 135 КПК України, якому необхід-
но з’явитися 12.01.2021 о 10 год. 00 хв. до слідчо-
го відділу 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та 
Луганській областях за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слід-
чого Степанова Антона Андрійовича для відкриття 
матеріалів та проведення інших процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 22018130000000319 
від 14.09.2018.

Повістка про виклик підозрюваної
Жигуліній Ніні Георгіївні, 28.11.1970 р.н., зареє-

строваній за адресою: Луганська область, Новоп-
сковський район, с. Рогове, вул. Вишнева, 19, згідно 
ст. ст. 133, 135 КПК України, якій необхідно з’явитися 
12.01.2021 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 
управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській 
областях за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого Сте-
панова Антона Андрійовича для відкриття матері-
алів та проведення інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 22018130000000319 від 
14.09.2018.

Повістка про виклик підозрюваного
Пефтєєва Василя Павловича, 11.07.1965 р.н., за-

реєстрований за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк вул. Федоренка, буд. 4А, кв. 12, згід-
но ст. ст. 133, 135 КПК України, якому необхідно 
з’явитися 23.12.2020 у період з 09.00 до 13.00 до 
слідчого відділу 3 управління ГУ СБ України в До-
нецькій та Луганській областях за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Космонав-
тів, буд. 18, до слідчого Смоліговця Андрія Олек-
сандровича для вручення обвинувального акта та 
відкриття матеріалів кримінального провадження  
№ 22019130000000123 від 18.06.2019.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 16 грудня 2020 р. № 1249 
Київ

Про передачу деяких бюджетних призначень,  
передбачених Господарсько-фінансовому 

департаменту Секретаріату Кабінету 
Міністрів України у 2020 році на підтримку 

реалізації комплексної реформи  
державного управління

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛяє:
1. Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України передати 

частину бюджетних призначень у сумі 3 427,4 тис. гривень (видатки споживання, у 
тому числі оплата праці — 3 000 тис. гривень), передбачених у 2020 році Господар-
сько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України (загально-
державні видатки та кредитування) у загальному фонді державного бюджету за про-
грамою 0421060 «Підтримка реалізації комплексної реформи державного управлін-
ня», Міністерству охорони здоров’я на програму 2301010 «Керівництво та управлін-
ня у сфері охорони здоров’я».

2. Внести до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р.  
№ 647 «Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління» (Офі-
ційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2120; 2020 р., № 55, ст. 1705, № 59, ст. 1862,  
№ 79, ст. 2536) — із зміною, внесеною постановою Кабінету Міністрів України від  
9 грудня 2020 р. № 1212, зміну, що додається.

3. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження передачі бюджетних призначень, 

передбаченої пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з пи-
тань бюджету;

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

Державній казначейській службі — перерахування бюджетних коштів відповідно 
до переданих бюджетних призначень.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 грудня 2020 р. № 1249

ЗМІНА,  
що вноситься до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України  

від 18 серпня 2017 р. № 647
Абзац четвертий викласти в такій редакції:
«у 2020 році заповнення посад фахівців з питань реформ у директоратах Секре-

таріату Кабінету Міністрів України, директоратах міністерств, генеральних депар-
таментах інших центральних органів виконавчої влади та Урядовому офісі коор-
динації європейської та євроатлантичної інтеграції здійснюється в межах бюджет-
них призначень, переданих відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 11 березня 2020 р. № 223 «Про передачу деяких бюджетних призначень, пе-
редбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Мі-
ністрів України у 2020 році на підтримку реалізації комплексної реформи дер-
жавного управління» та постанов Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 р.  
№ 590 «Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-
фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2020 році 
на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління» (Офіційний 
вісник України, 2020 р., № 59, ст. 1862), від 23 вересня 2020 р. № 864 «Про переда-
чу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому депар-
таменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2020 році на підтримку реалізації 
комплексної реформи державного управління» (Офіційний вісник України, 2020 р., 
№ 79, ст. 2536), від 9 грудня 2020 р. № 1212 «Про передачу деяких бюджетних при-
значень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабі-
нету Міністрів України у 2020 році на підтримку реалізації комплексної реформи дер-
жавного управління» і від 16 грудня 2020 р. № 1249 «Про передачу деяких бюджет-
них призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріа-
ту Кабінету Міністрів України у 2020 році на підтримку реалізації комплексної рефор-
ми державного управління».».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 16 грудня 2020 р. № 1250 
Київ

Про внесення змін до бюджету Фонду  
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок 

безробіття на 2020 рік
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛяє:
Внести до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального стра-

хування на випадок безробіття на 2020 рік, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 29 березня 2020 р. № 243  (Офіційний вісник України, 2020 р., № 29, 
ст. 1046, № 94, ст. 3041), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 грудня 2020 р. № 1250

ЗМІНИ, 
що вносяться до бюджету Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок  
безробіття на 2020 рік

1. У позиції «Доходи поточного року — усього» цифри «21 963 702,6» замінити 
цифрами «23 763 702,6».

2. У позиції «кошти державного бюджету — усього:» цифри «8 252 939,5» замі-
нити цифрами «10 052 939,5».

3. Доповнити бюджет після позиції 

«на фінансову допомогу Фонду загальнообов’язкового  
державного соціального страхування на випадок безробіття, яка 
виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною  
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та 
її наслідками для забезпечення своєчасної виплати  
допомоги по безробіттю

4 171 228,3»

такою позицією:

«на надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам  
господарювання на період здійснення обмежувальних  
протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

1 800 000».

4. У позиції «Усього доходів (разом із залишком коштів на початок року)» цифри 
«23 216 321,8» замінити цифрами «25 016 321,8».

5. У позиції «Усього видатків:» цифри «23 052 746,1» замінити цифрами 
«24 852 746,1»;

6. Доповнити бюджет після позиції

«допомога по частковому безробіттю на період карантину  
за рахунок фінансової допомоги, яка виділена із фонду  
боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19,  
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

2 803 000»

такою позицією: 

«надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам  
господарювання на період здійснення обмежувальних  
протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобіган-
ня поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

1 800 000».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 грудня 2020 р. № 1540-р 
Київ

Деякі питання державного  
публічного акціонерного товариства 
«Національна акціонерна компанія 

«Украгролізинг»
1. Облік прав на акції та прав за акціями державного публічного акціонерного то-

вариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (далі Компанія) вес-
ти на рахунку в цінних паперах держави у депозитарній установі. Визначити акці-
онерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» депозитар-
ною установою для обліку прав на акції та прав за акціями Компанії, що нале-
жать державі.

2. Витрати на депозитарні послуги стосовно акцій Компанії покласти на Ком-
панію.

3. Визначити розпорядником рахунків у цінних паперах на ім’я держави сто-
совно акцій Компанії, власником яких є держава, Шаповала Юрія Івановича — 
начальника управління впровадження процесів приватизації та аналізу департа-
менту приватизації Фонду державного майна. Уповноважити зазначену особу на 
підписання передбачених законодавством та відповідним договором, укладеним 
з депозитарною установою, яка здійснює облік цінних паперів/прав на цінні па-
пери/прав за цінними паперами Компанії, розпоряджень або надання іншим чи-
ном оформлених вимог щодо виконання операцій в системі депозитарного облі-
ку щодо акцій Компанії, підписання від імені Кабінету Міністрів України правочи-
ну з акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» 
як депозитарною установою та інших документів для забезпечення депозитарно-
го обслуговування акцій Компанії.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 грудня 2020 р. № 1541-р 
Київ

Про виділення у 2020 році коштів  
Міністерству захисту довкілля  

та природних ресурсів
1. Виділити Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів 89 177,1 тис. 

гривень (у тому числі для Державної екологічної інспекції — 40 000 тис. гривень), з 
них видатки споживання — 645,84 тис. гривень, видатки розвитку — 88531,26 тис. 
гривень за програмою 2701270 «Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з 
покращення стану довкілля» для зміцнення матеріально-технічної бази та виконан-
ня інших природоохоронних заходів за рахунок залишку коштів Державного фонду 
охорони навколишнього природного середовища, який утворився станом на 1 січ-
ня 2020 року.

2. Забезпечити:
1) Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів — використання перед-

бачених у пункті 1 цього розпорядження коштів відповідно до Порядку викорис-
тання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохо-
ронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 163 (Офіційний вісник України,  
2011 р., № 16, ст. 651) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 вересня 2020 р. № 768;

2) Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису державного бю-
джету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Кремінський районний суд Луганської об-
ласті, що розташований за адресою: Луган-
ська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викли-
кає Чуба Сергія Михайловича як обвинуваче-
ного в судове засідання в кримінальному про-
вадженні справа № 420/953/17, провадження  
№1-кп/414/12/2020 стосовно Чуба Сергія Ми-
хайловича, обвинуваченого за ст. 258-3 КК 
України, яке відбудеться 29 січня 2021 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин. Згідно з ухвалою від 
04.08.2017 року здійснюється спеціальне судо-
ве провадження в справі.

Суддя Є. М. Акулов

Царичанська державна нотаріальна 

контора Дніпропетровської області сповіщає, 

що відкрита спадкова справа після померлого 

17.05.2020 року Тимошенка Григорія 

Васильовича. Спадкоємців прохання 

звертатися до нотаріальної контори 

за адресою: 51000, Дніпропетровська область, 

Царичанський район, смт Царичанка, 

вулиця 14-ї Гвардійської дивізії, 15, 

тел.0569031468.

Кремінський районний суд Луганської об-
ласті, що розташований за адресою: Луган-
ська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викли-
кає Назаренко Юлію Іванівну та Рябініна Вален-
тина Івановича як обвинувачених в судове за-
сідання в кримінальному провадженні справа  
№ 414/1899/15-к, провадження №1-кп/414/6/2020 
стосовно Назаренко Юлії Іванівни та Рябіні-
на Валентина Івановича, обвинучених за ч. 2  
ст. 110 КК України, що відбудеться 27 січня 
2021 року о 10 годині 00 хвилин.

Суддя Акулов Є. М.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 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 -2..3
Чернігівська 2..-3 2..-3 Полтавська 2..-3 2..-3
Сумська 2..-3 2..-3 Дніпропетровська 2..-3 2..-3
Закарпатська -2..3 1..6 Одеська -2..3 0..5
Рівненська -2..3 -2..3 Миколаївська -2..3 -2..3
Львівська -2..3 0..5 Херсонська 2..-3 2..-3
Івано-Франківська -2..3 0..5 Запорізька 0..-5 2..-3
Волинська -2..3 0..5 Харківська 0..-5 2..-3
Хмельницька -2..3 -2..3 Донецька 0..-5 2..-3
Чернівецька -2..3 0..5 Луганська 0..-5 2..-3
Тернопільська -2..3 -2..3 Крим -2..3 0..5
Вінницька -2..3 -2..3 Київ 0  +2 0  +2

Укргiдрометцентр

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченої

Рубіжанський міський суд Луганської області при 
здійсненні судового провадження викликає як обви-
нувачену Надьон Зінаїду Гаврилівну, 22.07.1947 року 
народження, зареєстрованої за адресою: Луганська 
область, м. Луганськ, вул. Прохолодна, 5, за матері-
алами кримінального провадження № 426/10756/18, 
1-кп/425/283/20, на підставі обвинувального акта від-
носно Надьон Зінаїди Гаврилівни за ч. 1 ст. 109, ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченій Надьон Зінаїді Гаврилівні необхідно 
прибути до підготовчого судового засідання, яке від-
будеться 19 січня 2021 року о 15 год. 00 хв. в примі-
щенні Рубіжанського міського суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинува-
чена вважається повідомленою про дату, час та місце 
розгляду справи. У разі неявки обвинуваченої справу 
буде розглянуто за її відсутності.

Суддя Кобзар Ю. Ю.

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

ду Луганської області знаходиться криміналь-
не провадження № 417/3352/16-к за обвинува-
ченням Громова Володимира Володимировича 
у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК Украї-
ни, суддя Марківського районного суду Луган-
ської області Чернік А. П. викликає Громова Во-
лодимира Володимировича у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 29 грудня 2020 
року об 14 годині 30 хвилин у залі судових за-
сідань Марківського районного суду Луган-
ської області за адресою: пл. Соборна, буд. 31,  
смт Марківка Марківського району Луганської 
області, 92400.

Білокуракинський районний суд Луганської 
області викликає в підготовче судове засідан-
ня як обвинуваченого Морозова Олега Володи-
мировича, 24.05.1979 року народження,  зареє-
строваного та проживаючого за адресою: пло-
ща Героїв ВВВ, б. 7, кв. 38, м. Луганськ  по кри-
мінальній справі №409/340/20 за обвинувачен-
ням за ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Судове засідання відбудеться 28.01.2021 ро-
ку о 14 годині 00 хвилин у залі Білокуракин-
ського районного суду Луганської області, міс-
цезнаходження зареєстроване за адресою: 
92200, Луганська область, Білокуракинський 
район, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки суд розглядатиме справу без 
участі на підставі ст. 297-1 КПК України. 

Суддя Третяк О. Г.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (право вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: GL3N019268
Короткий опис активів  
(майна) в лоті: 

Право вимоги за кредитним договором  
№35.1/СК-115.07.1 від 05.03.2007,  
укладеним з фізичною особою

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: 

13.01.2021

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (аукціону)/електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale 

Детальна інформація щодо лота https://www.fg.gov.ua/passport/48907

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвину-
ваченого Марфіча Михайла Михайловича, 23.12.1959 р.н. (місце 
проживання:м. Харків, вул. Кибальчича, буд. 141) у судове засідання у 
кримінальному провадженні № 1-кп/328/94/20 (справа № 461/3087/17), 
внесеному 28.04.2016 року до Єдиного державного реєстру досудових 
розслідувань за № 22016140000000036, за обвинуваченням Марфіча 
М. М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 26.01.2021 року о 09-00 годині в 
залі судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. 
Володимирська, 28. Колегія суддів: головуючий суддя Новікова Н. В., 
судді: Гавілей М. М., Курдюков В. М.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/2593/2020 за обвинуваченням Прокопенко 
Юлії Анатоліївни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, згідно з 
Єдиним державним реєстром досудових розслідувань за 
№ 22017000000000347 від 21.09.2017.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінально-
му провадженню відбудеться 27 січня 2021 року о 10:30 
у приміщенні Шевченківського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 
каб. №508.

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 Хардіна О. П.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Федо-
ренко Евеліни Робертівни, 03.09.1972 року народження, 
обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викли-
кається Федоренко Евеліна Робертівна, 03.09.1972 ро-
ку народження, обвинувачена у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
яке відбудеться 26 січня 2021 року о 12.40 год. в примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під головуван-
ням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Уржу-
мової Наталії Валеріївни, обвинуваченої у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викли-
кається Уржумова Наталія Валеріївна, 21.02.1972 р.н., 
обвинувачена у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке від-
будеться 28 січня 2021 року о 10-00 год. в приміщенні 
Солом’янського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 4, під головуванням суд-
ді Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Моі-
сеєнко Тетяни Іллівни, 06.03.1953 року народження, об-
винуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викли-
кається Моісеєнко Тетяна Іллівна, 06.03.1953 року наро-
дження, обвинувачена у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 24 грудня 2020 року о 10-30 год. в примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 4, під головуванням 
судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/298/2020 відносно Филиппова С. А. та Іс-
аєва С. В. за ч. 2 ст. 258-3 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться 
29.01.2021 року о 10:00 в приміщенні Шевченківсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Ки-
їв, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. 610.

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

Суддя В. В. Бугіль

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/320/2020 за обвинуваченням Кишинця О. О. 
за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 27 січня 2021 
року о 09:30 в приміщенні Шевченківського районно-
го суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 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 Слюбодянюк П. Л.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Би-
кова Романа Михайловича, 21.03.1973 року народження, 
як обвинуваченого в судове засідання по кримінально-
му провадженню №42016110350000157, внесеному до 
ЄРДР 07.06.2016 року відносно Бикова Романа Михай-
ловича у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено су-
довий розгляд на підставі обвинувального акта у кримі-
нальному провадженні, за яким висунуте обвинувачен-
ня Бикову Роману Михайловичу у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України, у відкритому судовому засіданні на 11 годи-
ну 30 хвилин 25 січня 2021 року, про що повідомити за-
цікавлених осіб.

Суддя В. В. Бугіль

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/345/2019 за обвинуваченням Табали Юрія Во-
лодимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1  
ст. 366 КК України, згідно Єдиного державного реєстру 
досудових розслідувань за № 42015110330000045. 

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що спеціальне судове засідання по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться: 26 січня 2021 ро-
ку та 17 лютого 2021 року в приміщенні Шевченківсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31 А, 602 каб. 

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 Трубніков А. В.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійснен-
ні судового провадження викликає як обвинуваченого Колесні-
кова Віталія Олександровича, 24.01.1979 року народження, за-
реєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Висока, буд. 68, за матеріалами кримінального провадження  
№ 425/1431/18, 1-кп/425/127/20, на підставі обвинувального ак-
та відносно Колеснікова Віталія Олександровича за ч. 2 ст. 15,  
ч. 1 ст. 115 КК України.

Обвинуваченому Колеснікову Віталію Олександровичу необ-
хідно прибути в судове засідання, яке відбудеться 28 січня 2021 
року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду 
за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя Кобзар Ю. Ю.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/283/2020 за обвинуваченням Мінкіна В. В. за 
ч. 5 ст. 191 КК України, згідно з Єдиним державним реє-
стром досудових розслідувань за №12016100100014311 
від 10.11.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судовий розгляд за вищевказаного кримінального 
провадження відбудеться: 22.01.2021 року о 09 год. 00 
хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 
каб. №610.

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 Бугіль В. В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в 
судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 00 хви-
лин 25 січня 2021 року в приміщенні суду за адресою: 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, обвинува-
чену Петрову Юлію Вікторівну, 16 листопада 1975 ро-
ку народження, в рамках кримінального провадження  
№ 42016000000002779, внесеного до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань 07 жовтня 2016 року, за ознака-
ми вчинення кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України. 

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. 

Суддя Мартинов Є. О.

3 грудня 2020 року був втрачений  
судновий білет МА №003605, свідоцтво 

№047280 про придатність малого  
судна до плавання та інші супутні  

документи, що належать Нехті Михайлу 
Вікторовичу, вважати недійсними.

Втрачений судновий білет 

на судно Stingray 230 SX з бортовим 

номером УКА-4350-К, зареєстрований 

на Буряковського Вадима Семеновича, 

вважати недійсним.
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