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КРИТИЧНА СИТУАЦІЯ

Зволікання чиновників МОЗ 
гальмує виробництво харківських 
апаратів ШВЛ, а значить зменшує 
шанси на одужання хворих  
на COVID-19

Скільки 
коштує 
новорічний 
стіл-2021?

АКТУАЛЬНО

Прем’єр-міністр про оптимістичний прогноз щодо 
продовження співпраці з Міжнародним валютним 
фондом

Ядерна зброя і Крим — 
несумісні

АГРЕСОР Є АГРЕСОР. На території тимчасово окуповано-
го Кримського півострова Російська Федерація здійснює під-
готовку до розміщення ядерної зброї. Про це міністр оборо-
ни Андрій Таран заявив в інтерв’ю турецьким медіа Anadolu та 
Demirören, повідомляє пресслужба оборонного відомства. 

«Підготовка Росією до розміщення ядерної зброї у Криму 
становить серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізо-
ваного світу. Спроба Російської Федерації встановити доміну-
вання в Чорноморському басейні — велика загроза економіці 
України, Туреччини та інших європейських країн», — наголо-
сив міністр оборони. 

Не менш небезпечними спробами дестабілізації ситуації в 
регіоні урядовець назвав зумисне перешкоджання Росією віль-
ному судноплавству в Керченській протоці. За його словами, 
намагання Росії придушувати комунікації засобами радіоелек-
тронної боротьби перешкоджають навігації повітряних суден і 
свободі судноплавства в Чорному морі. Цю занепокоєність по-
діляють інші країни регіону, зокрема Румунія.

ЦИТАТА ДНЯ

ДЕНИС ШМИГАЛЬ: 

ЦИФРА ДНЯ

12,4% 
порівняно з торішнім аналогічним 

періодом скоротилося виробництво 
сільгосппродукції в січні — листопаді 

2020 року, за даними Держстату

«Хотілося б мати транш не 
пізніше лютого.  Лютий—
березень — такі прогнози, 

про які  ми говоримо з МВФ, 
за умови, якщо знову не буде 

якихось сюрпризів».

Дипломатія  
має відповідати 

очікуванням суспільства

ОРІЄНТИРИ. Переконання нашої молоді створюють вагомий 
запас міцності і впевненості в цивілізаційному виборі країни 
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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

«Люблінський трикутник» (Україна, Польща, Литва), створений цьогоріч, — перша ластівка нового мережива,  
яке єднатиме нашу країну з прогресивним Заходом 
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документи

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

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, 
що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважа-
ти, що імпорт в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Китай-
ської Народної Республіки міг здійснюватися за демпінговими цінами, і рівень демпін-
гової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту — незначними відповід-
но до положень Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що імпорт в Украї-
ну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Китайської Народної Республі-
ки здійснюється в таких обсягах і на таких умовах, що може заподіювати шкоду націо-
нальному товаровиробнику.

Зокрема, відповідно до матеріалів скарги, за період дослідження (2 півріччя  
2017 р. — 1 півріччя 2020 р.):

обсяги демпінгового імпорту з Китайської Народної Республіки зростали протягом пе-
ріоду дослідження в абсолютних показниках, при цьому частка такого імпорту складала 
більше половини від загального імпорту і споживання. Відносно виробництва частка дем-
пінгового імпорту коливалася від 665% до 808%;

ціни демпінгового імпорту були суттєво нижчими від рівня цін та собівартості Заяв-
ника.

Аналіз динаміки основних показників фінансово-господарської діяльності Заявника 
за період дослідження засвідчив, що відбулося погіршення цілої низки показників, а са-
ме: падіння обсягів продажу, втрата долі ринку при зростанні споживання на внутрішньо-
му ринку, накопичення запасів готової продукції на складах, скорочення обсягів виробни-
цтва, скорочення рівня використання виробничих потужностей, погіршення фінансового 
результату від реалізації товару, погіршення ліквідності, скорочення інвестицій.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія вирішила:
1. Порушити антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має 

такий опис: 
прокат плоский з вуглецевої сталi, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям, 

що класифікується у товарних  підпозиціях 7210 70, 7210 90 та 7212 40 згідно з УКТЗЕД.
Країною походження товару, опис якого зазначено вище, є Китайська Народна Рес-

публіка.
Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономіки.
У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі 

особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною 
для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на го-
лослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінеконо-
міки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Ко-
місією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює 
реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення 
слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазна-
чити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти орга-
нізації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім’я та по батько-
ві контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою сто-
роною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає 
письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Ін-
формація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супрово-
джуватися перекладом українською мовою.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та 
надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 14.12.2020 № АД-471/2020/4411-03 набирає чинності з дня 
опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36.

E-mail: tradedefence@me.gov.ua.
Адреса Мінекономіки: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.
Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94. 
E-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток 
Форма запиту щодо реєстрації заінтересованою 

стороною розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист націо-
нального товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заін-
тересованою стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну про-
кату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Китайської Народної Республіки 
(компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:
Повна та скорочена назви компанії:
Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, спожи-

вач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:
Основний вид діяльності:
Відомості про контактну особу:
Відомості про юридичного представника (у разі наявності):
Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:
Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

ІІ. Інформація про діяльність компанії
{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються 

компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо пере-
дує порушенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом розслідування в кількісних 
(тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (тонн) (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом розслідування у кількісних (тонн) 
та вартісних показниках (дол. США): 

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та 
частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом розслідування:

Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом розслідування в кількісних (тонн) 
та вартісних показниках (дол. США): 

Обсяг продажу (тонн) (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):
Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки по-

купця в загальній реалізації товару, що є об’єктом розслідування:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до 
інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготу-
вати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту  

в Україну стрілочних переводів походженням  
з Російської Федерації

14 грудня 2020 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від-
повідно до вимог Закону України «Про захист національного товаровиробника від дем-
пінгового імпорту» (далі — Закон) розглянула подані Міністерством розвитку економі-
ки, торгівлі та сільського господарства України (далі — Міністерство) звіт та матеріали 
про результати проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Украї-
ну стрілочних переводів походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням 
строку їх застосування.

За результатами розгляду Комісія встановила:
у період перегляду (01.01.2019—31.12.2019) імпорт стрілочних переводів похо-

дженням з Російської Федерації не здійснювався;
рівень застосованих антидемпінгових заходів був достатнім для запобігання демпін-

говому імпорту та заподіянню ним шкоди національному товаровиробнику;
становище експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключається ймо-

вірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіюватиме шкоду національному то-
варовиробнику;

припинення застосування антидемпінгових заходів ймовірно спричинить поновлен-
ня дії демпінгу та заподіяння шкоди;

національні інтереси потребують продовження дії антидемпінгових заходів щодо ім-
порту в Україну стрілочних переводів походженням з Російської Федерації.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 19 Закону Комісія прийняла рішення 
№ АД-470/2020/4411-03, згідно з яким вирішила:

1. Завершити перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрі-
лочних переводів походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням 
строку їх застосування, порушений відповідно до рішення Комісії від 22.11.2019  
№ АД-429/2019/4411-03.

2. Продовжити строком на п’ять років дію антидемпінгових заходів, застосо-
ваних рішенням Комісії від 05.07.2002 № АД–43/2002/52-63 (зі змінами), та про-
довжених рішеннями від 26.11.2008 № АД–193/2008/4403-45 та від 25.11.2014  
№ АД–325/2014/4421-06.

Рішення Комісії від 14.12.2020 № АД-470/2020/4411-03 набирає чинності з дня опу-
блікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування 
щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям 

походженням з Китайської Народної Республіки
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від дем-

пінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — 
Комісія) розглянула:

скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Модуль — Україна» (далі — За-
явник) про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в 
Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Китайської Народної Рес-
публіки (далі — скарга);

звіт і висновки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну 
прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Китайської Народної Республіки. 

За результатами розгляду Комісія встановила:

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Воронова Андрія Миколайовича, 30.11.1968 ро-
ку народження, зареєстрованого в м. Дружківка, До-
нецька обл., обвинуваченого в кримінальному про-
вадженні № 22018260000000062 від 12.11.2018 р. за  
ст. 258-3 ч. 1 КК України

Судове засідання відбудеться 22.12.2020 року о 
14:10 годин за адресою: 58001, м. Чернівці, вулиця 
Кафедральна, 4, кабінет №21.

З моменту опублікування повістки про виклик об-
винуваченого Воронова Андрія Миколайовича у за-
собах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження останній вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.

Суддя Семенко О. В.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинуваченого Михайлова Миколу Петрови-
ча, 23.09.1959 р.н. (зареєстроване місце проживання: 
Донецька обл., смт Старобешеве, просп. Донецький, 
18, кв. 6) у судове засідання для здійснення спеціаль-
ного судового провадження у кримінальному прова-
дженні № 2201705010000000224 від 08.07.2017 (справа   
№ 328/921/18) за обвинуваченням Михайлова М. П. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 28.01.2021 
року о 14-30 год. в залі судового засідання за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. 
У разі неявки обвинуваченого Михайлова М. П. кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за його відсут-
ності. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л., 
судді Курдюков В. М., Новікова Н. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Саєнко Олександр Миколайович, 
20.03.1974 р.н., уродженець с. Забойський Словянсько-
го району Краснодарського краю РФ, проживаючий за 
адресою: м. Харків, пр-т Трактобудівників, буд. 100А, кв. 
80, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК 
України Вам необхідно з’явитися 23.12.2020 об 11:00 
до слідчого УСБУ у Львівській області Вавричука Н. Я.  
(м. Львів, вул. С. Бандери, 1, каб. № 115) для вручення 
Вам процесуальних документів при здійсненні спеціаль-
ного досудового розслідування, ознайомлення з матері-
алами кримінального провадження, отримання обвину-
вального акта та реєстру матеріалів при здійсненні спе-
ціального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 22018140000000020, за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст.138 КПК 
України. Наслідки неприбуття вказані в ст.139 КПК України.

На виконання вимог ч. 1 ст. 297-5 КПК України доводи-
мо до відома підозрюваних Тиднюка Віктора Андрійовича, 
05.09.1988 року народження, та Тендіта Олександра Івано-
вича, 15.07.1981 року народження, що судом стосовно них 
надано дозволи на здійснення спеціального досудового роз-
слідування у зв’язку з переховуванням підозрюваних від ор-
ганів слідства та оголошенням їх у міжнародний розшук.

Крім того, оскільки зібрані під час досудового розсліду-
вання докази, на підставі яких Тиднюку В. А. та Тендіту О. І. 
повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127,  п. п. 3, 12 ч. 2  ст. 115, 
ст. 340 КК України кожному, визнано прокурором достатніми 
для складання обвинувального акта, 17.12.2020 прийнято рі-
шення про завершення досудового розслідування. 

Роз’яснюємо, що підозрювані мають право доступу до 
матеріалів досудового розслідування, з можливістю роби-
ти копії або відображення таких матеріалів, яке вони можуть 
реалізувати як особисто, так і через захисників, щоденно у 
робочі дні,  за адресою:  м. Київ, вул. Борисоглібська, 18. 

Контактна особа: прокурор Малашич Ю. Ю.,  
тел. 0980995686.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 

при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Геращенко Павло Станіславович, 08.02.1976 р. н., за-
реєстрований: Донецька область, м. Мирноград, вул. Сосюри, 30, на 
підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
28.12.2020 о 12 год. 00 хв. до каб. № 309 слідчого відділу 2 управлін-
ня (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Доне-
цькій та Луганській областях, який розташований за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, до слідчого Авє-
ріна П. Є. для відкриття та ознайомлення із матеріалами кримінального 
провадження, вручення Вам письмового повідомлення про підозру, об-
винувального акта та реєстру матеріалів у кримінальному провадженні 
№22019050000000101 від 11.05.2019, за ч.1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 110, ч. 2 
ст. 260 КК України у порядку ст. 290 КПК України при здійсненні спеці-
ального досудового розслідування.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області перебуває обвинувальний акт по кримінальному прова-
дженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22019090000000020 від 28.11.2019 року за обвинуваченням Меладзе 
Валерія Ілліча, Меладзе Людмили Вікторівни, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Меладзе Валерія Ілліча, 22.12.1959 
р.н., зареєстрований за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 13-а кім-
ната 58, та Меладзе Людмилу Вікторівну, 16.10.1961 року народження, 
зареєстрована за адресою: вул. Паризької Комуни, 6/45, м. Макіївка До-
нецька область, для участі в розгляді підготовчого судового засідання, 
яке відбудеться 5 січня 2021 року о 09 годині 00 хвилин, у приміщен-
ні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 1, зал су-
дового засідання №2.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення йо-
го у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Леміщенко О. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
підозрюваного при здійсненні спеціального досудового 

розслідування

Підозрюваному Дмитрієнку Сергію Романовичу, 19.04.1979 року на-
родження, уродженцю м. Алчевськ Луганської області, проживаючо-
му за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Ленінградська, буд. 49,  
кв. 41, на підставі ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України необхідно 
з’явитись у період з 23.12.2020 по 28.12.2020 (з 09:00 по 18:00 год.) 
в кабінет № 309 слідчого відділу Управління Служби безпеки Укра-
їни в Тернопільській області до старшого слідчого слідчого відділу  
УСБУ в Тернопільській області старшого лейтенанта юстиції Дуди С. С., 
за адресою: м. Тернопіль, проспект С. Бандери, 21, тел. (0352) 279-216, 
для участі у проведенні слідчих дій, а також для виконання вимог ст. 290 
КПК України, у кримінальному провадженні № 22019210000000007 від 
10.07.2019, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого  ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає Фе-
дотова Михайла Вікторовича, 21.06.1969 року народжен-
ня, та Очеретька Ігоря Валерійовича, 09.08.1970 року наро-
дження, в судове засідання у кримінальному провадженні  
№ 1-кп/331/6/2020 за обвинуваченням Федотова Михайла 
Вікторовича, Очеретька Ігоря Валерійовича у скоєнні кри-
мінальних правопорушень, передбачених  ч. 5 ст. 191, ч. 3  
ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, яке відбудеться 19.02.2021 
року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою:  
м. Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, зал № 1. 

Суддя Стратій Є. В.

З 28.12.2020 ПрАТ «Датагруп» впроваджує нову послугу 
із захисту електронної пошти «DataProtect: MailProtection» 
для суб’єктів господарювання (юридичних осіб, державних 

установ/підприємств, підприємств великого, середнього  
та малого бізнесу та фізичних-осіб підприємців).  

Детальну інформацію про послугу розміщено на сайті  
www.datagroup.ua.

Отримати додаткову інформацію можна у персонального 
менеджера або за номером телефону Контакт-центру  

0 800 211 000.

Повістка
Пиріг Петро Миколайович, 24.02.1968 р.н., зареєстрований 

за адресою: Російська Федерація, Амурська обл., м. Благове-
щенськ, вул. Леніна, 213, кв. 40, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 24 грудня 2020 року о 10 год. 
00 хв. до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Іва-
но-Франківській області Рудницького П. А., р.т. (0342)590659, за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 15, для надан-
ня доступу до матеріалів досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні №22020090000000007. Поважні причини не-
прибуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
вказані в ст. 139 КПК України.

Судновий білет  
на судно Днепр номер  

корпуса 17659, 
бортовий реєстраційний  

номер ДНП-2103-К,  
зареєстрований 

на Камусіна Руслана  
Гумаровича 08.09.2017 р. 

у зв’язку з втратою  
вважати недійсним.

Повідомляємо  

про втрату печатки 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю 

«ВУД-ТРАНС- ЛОГІСТІК» 

(код ЄДРПОУ 43167491) 

та визнання її недійсною.

Національний банк України відповідно до частини 
четвертої статті 76 Закону України «Про банки і банків-
ську діяльність» повідомляє, що Правління Національно-
го банку України 14 грудня 2020 року прийняло рішен-
ня про віднесення AT «Місто Банк» до категорії неплато-
спроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіта-
лу на 50 і більше відсотків від мінімального рівня, вста-
новленого нормативно-правовими актами Національ-
ного банку України. Повний текст рішення оприлюдне-
но на сторінках офіційного інтернет-представництва На-
ціонального банку України з урахуванням вимог Закону 
України «Про захист персональних даних».

З 28.12.2021 ПрАТ «Датагруп»  
впроваджує додаткові послуги 

захисту до послуги надання доступу до мережі  
Інтернет для юридичних осіб та фізичних  

осіб-підприємців представників 
середнього та малого бізнесу з пакету послуг 

«DataProtect». 
Детальніше про додаткові послуги ви можете  

дізнатися на сайті www.datagroup.ua  
або за номером телефону 

Контакт-центру 0 800 211 000.

11.04.2020 р. померла Гришанкова 

Ганна Степанівна, після якої у 5-й ХДМНК 

відкрито спадкову справу за № 581/2020. 

Для встановлення кола спадкоємців 

та оформлення спадкових прав розшукується 

її чоловік, Гришанков Григорій Борисович, 1944 р.н. 

Адреса нотконтори: м. Харків, вул. Валентинівська, 27Г, 

тел. 65-09-90, 098 5942341.
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оголошення

В провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі  
Федорак л. М. (головуюча), суддів Строгого І. л., Маслова В. В. перебуває кри-
мінальне провадження № 42015110000000121 за обвинуваченням Онищенка 
Олександра Романовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2  
ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366,  
ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 та Павленко Олени 
Геннадіївни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255,  
ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27,  
ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

У зв’язку з цим у судове засідання викликаються наступні учасники криміналь-
ного провадження: обвинувачений - Онищенко Олександр Романович, останнє ві-
доме місце перебування: виправна установа Ольденбурга (Німеччина), яка роз-
ташована за адресою: Клоппенбургер штрассе 400, 26133, Ольденбург, обвину-
вачена - Павленко Олена Геннадіївна, останнє відоме місце проживання: м. Київ, 
вул. Малишка, 23, кв. 32.Стосовно обвинувачених здійснюється спеціальне судо-
ве провадження.

Судове засідання відбудеться о 09 год. 00 хв. 02 березня 2021 року, 03 березня 
2021 року, 04 березня 2021 року, 16 березня 2021 року; о 14 год. 00 хв. 17 березня 
2021 року, о 09 год. 00 хв. 18 березня 2021 року; о 14 год. 00 хв. 22 березня 2021 
року , 23 березня 2021 року; о 09 год. 00 хв. 24 березня 2021 року, 25 березня 
2021 року, 01 квітня 2021 року, 02 квітня 2021 року, 06 квітня 2021 року, 07 квітня 
2021 року, 08 квітня 2021 року, 20 квітня 2021 року, 21 квітня 2021 року, 22 квіт-
ня 2021 року, 23 квітня 2021 року, 27 квітня 2021, 17 травня 2021 року; о 14 год. 
00 хв. 18 травня 2021 року; о 09 год. 00 хв. 19 травня 2021 року; о 14 год. 00 хв. 20 
травня 2021 року; о 09 год. 00 хв. 21 травня 2021 року, 31 травня 2021 року; о 14 
год. 00 хв. 01 червня 2021 року; о 09 год. 00 хв. 02 червня 2021 року; о 14 год. 00 
хв. 03 червня 2021 року; о 09 год. 00 хв. 04 червня 2021 року, 14 червня 2021 року; 
о 14 год. 00 хв. 15 червня 2021 року; о 09 год. 00 хв. 16 червня 2021 року; о 14 год. 
00 хв. 17 червня 2021 року; о 09 год. 00 хв. 18 червня 2021, 30 червня 2021 року

за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 41, тел.:+38044-585-27-43, 
e-mail:inbox@vaks.gov.ua

Копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченому 
Онищенку О. Р., надсилаються захисникам Іщенку О. Б., Мегеді В. В., Іващенко Ю. І., 
Животову О. М., Іщенко Ю. А., Купрію В. М., Маркевичу В. Я., Парамоновій О. Ю., 
Мірошнику О. М. копії процесуальних документів, що підлягають врученню обви-
нуваченій Павленко О. Г., надсилаються захисникам Іщенку О. Б. та Мегеді В. В., 
Магею І. В., Парамоновій О. Ю., Мірошнику О. М.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального провадження здій-
снюватиметься за його відсутності. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК 
України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або ін-

ші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок 

відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хв.ороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лі-

куванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна 

загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повідомлення про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викли-

ком.
Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації 

загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачені вважаються належним 
чином ознайомленими з її змістом.

ТДВ СК «Альфа-гарант» повідомляє, що втрачено бланки  
Полісів оСЦПВВнТЗ: 

Серія АМ №№ 9870134; 8559568; 8559840; 8575510; 9843061; 
9843502; 9843589; 9843637; 9866941; 9869123; 9871157; 9871327; 
9871328; 9871341; 9871618; 9876331-9876334; 9880736; 9882170; 
9892290; 9893309; 9893310; 9893530; 9896857; 9931572; 9931671; 
9937879; 9947513; 9947637; 9888863; 5133994; 9864177.

Серія АР № 7487817.
Серія Ао №№ 5839437; 7036122; 5917525; 5885417; 5813755; 

5892014; 885905; 5894442-5894450; 5885643; 7056763; 7053904; 
7053905; 5936793; 5797087; 2824255; 5904903; 2472750; 5842314; 
5842328-5842330; 5862982; 5867916; 5881692; 5907920; 2471626; 
2475045; 2484799; 2486359; 2486370-2486373; 2486393; 2486394; 
5863298; 5910172; 5929490; 7046189; 7046387; 7046754; 7049095; 
7049119; 7049348; 7049749; 7049966; 5949855; 5936556; 5882205; 
5917411; 5953261; 5953264; 5958544; 2482523; 7032303; 7032304; 
7035981; 7035998; 7052171; 7052464; 7053481; 7053582; 7053585; 
7053586; 7053638; 7053641; 7053705; 7053775; 7053817; 7053818; 
7053874; 7059520; 2801731; 2801732; 2801733; 2801734; 2801735; 
2801737-2801740; 2801873; 2801874; 2801875; 2801877-2801880; 
2801886-2801890; 5818110; 5876375; 5883804; 5883920; 5883926; 
5913065; 2477846; 2478144; 2478774; 2478775; 2488219; 7055676; 
2803117; 2822086; 2822789; 5858486; 5858933; 7033536; 5932102; 
5932167; 5932198; 5941443; 5946200; 5946362; 5949187; 5770254; 
5771016; 5771066-5771068; 5771394; 5779361; 5779418; 5780490; 
5795435; 5796012-5796015; 5796914; 5802248; 5802670; 5802671; 
5803631; 5803645; 5811544; 5812099; 5812824; 5812890; 5816945; 
5820567; 5820580; 5820581; 5820970; 5828552; 5828553; 5848020; 
5849614; 5849615; 5855403; 5855909; 5855914; 5855915; 5856022; 
5856170; 5856331; 5856339; 5856874; 5856879; 5857846-5857848; 
5860364; 5860956; 5864590; 5888763; 5888767; 5888995; 5891264; 
5895838; 5896236; 5896295; 5896299; 5896502; 5896518; 5896523; 
5896566; 5896685; 5896687-5896689; 5902088; 5925100; 5925114; 
5925363; 5925364; 5925398; 5926255; 5926868; 5926907; 5927000; 
2467038; 2467098; 2476121; 2476588; 2476919; 2480294-2480296; 
2480621; 2480622; 2480624; 2481291; 2481401; 2481477; 2481478; 
2489819; 2494291; 2494542; 2494556; 2494558; 2494561; 2494563; 
2494566-2494569; 2496179; 2496217; 7038137; 7038238; 7038449; 
7038902; 2802378; 2807336; 2807337; 2807348; 2810079; 2810188; 
2810951; 2811402-2811405; 2811487; 2811895; 2813007; 2813097; 
2813392; 2813393; 2820549; 2820706; 5894843; 5945244; 7041001; 
5846765; 7036564; 7036565; 5846021; 5846023; 5846024; 5846045; 
5846046; 5846054; 5846059; 5846069; 5846262; 5846290; 5846318; 
5846329; 5836101; 5836110; 5836331; 5836464; 5836467; 2813741; 
5931433; 5956950; 5836089; 5836223; 5836241-5836243; 5836246; 
5836364; 5836367; 5836368; 5846161; 5846166; 5846170; 5846293; 
5846421; 5846424; 5846435; 5882549; 5882557; 5882981; 5900686; 
5900828; 5900840; 5903099; 5903209; 7032529; 7032555; 7032895; 
7032909; 7035218; 7035457; 7052674; 7052959; 7052993; 2808507; 
2808847; 2825084; 2825111; 5868988; 5868989; 5868990; 7056941.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

v-3..2
1..6 -3..2
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2..-3
2..-3

2..-3    
0..5

0..-5
2..-3

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 20 ГРУДНЯ

Oбласть нiч День Oбласть нiч День

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

Укргiдрометцентр

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

ходиться кримінальне провадження № 417/813/18 за обвинуваченням 
Бобришева В’ячеслава Вікторовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого 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 Бобришева 
В’ячеслава Вікторовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
30 грудня 2020 року о 10 годині 30 хвилин у залі судових засідань Мар-
ківського районного суду Луганської області за адресою: пл. Соборна, 
буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської області, 92400.

ПоВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні спеціального судово-
го провадження на підставі ухвали суду від 08.08.2017 року викликає як обвинувачено-
го Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: Луганська область, м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, за матеріалами криміналь-
ного провадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/46/20, на підставі обвинувального акта 
відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3  
ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р. Є. необхідно прибути до судового засідання, яке відбу-
деться 20 січня 2021 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя Козюменська В. В.

«Агроосвіта» і стратегія розвитку 
агропромислового комплексу

Валентин 
Обрамбальський 

для «Урядового кур’єра»

На базі Національного уні-
верситету біоресурсів і 

природокористування Украї-
ни пройшло засідання прези-
дії Асоціації працівників ви-
щих аграрних закладів освіти 
«Агроосвіта», присвячене ак-
туальним проблемам їхнього 
функціонування. Для обгово-
рення шляхів розвитку, спіль-
них ідей в нинішній кризовий 
час зібралися керівники 22 
вишів та 106 коледжів і тех-
нікумів з майже всіх регіонів 
України, зокрема Білоцерків-
ського, Миколаївського і Сум-
ського НАУ, Полтавського 

ДАУ, Львівського національ-
ного університету ветеринар-
ної медицини та біотехнологій 
ім. С.З. Гжицького та інших. 
В роботі взяв участь і на той 
час т.в.о. міністра освіти і на-
уки України Сергій Шкарлет. 
Свою позицію озвучили також 
представники НААН України 
та Українського клубу аграр-
ного бізнесу.

Ректор НУБіП Станіслав Ні-
колаєнко запропонував об-
говорити наболілі питання 
функціонування аграрних на-
вчальних закладів, зокре-
ма земельне питання, недо-
пущення їх обезземелення 
(завдяки спільним зусиллям 
сьогодні з ВНЗ не стягують 
податок на землю), функці-

онування закону «Про фахо-
ву передвищу освіту», який 
Президент України підпи-
сав одним із перших. Йшло-
ся і про введення ЗНО для 
всіх випускників коледжів, 
що руйнує нинішню ступе-
неву освіту, змушує педко-
лективи скорочувати профе-
сійну підготовку, перенесен-
ня обов’язковості складан-
ня єдиного вступного іспи-
ту з іноземних мов для всту-
пу в магістратуру хоча б на 
два роки, фінансову автоно-
мію, проведення закупівель, 
тендерні процедури, особли-
во для навчально-дослід-
них господарств, можливість 
отримання кредитів, участь в 
державних цільових програ-

мах. Хоча проблем набагато 
більше.

Сергій Шкарлет, який уваж-
но вислухав думки та пропо-
зиції ректорів і виробничників, 
підкреслив: з аграрним секто-
ром, який навіть за нинішніх 
непростих умов демонструє 
високу результативність, та 
вищою освітою, що готує для 
нього кадри, сьогодні не раху-
ватися не можна, і акцентував 
на необхідності забезпечення 
якісного освітнього продукту.

Учасники засідання зверну-
лися до Президента України з 
пропозицією якнайшвидшо-
го призначення Сергія Шкар-
лета на посаду міністра осві-
ти і науки. І вітають його з цим 
призначенням.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового засідання в 
порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Бойцов Семен Юрійович, 31.12.1996 р.н., проживаючий за адресою: 
м. Донецьк, бульвар Шахтобудівельників, буд. 25-А, кв. 6 відповідно до вимог 297-5, 323 
КПК України викликається в судове засідання, що відбудеться 28 грудня 2020 о 13.30 
годині в залі судових засідань № 130 Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судових засіданнях як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Осіік Д. В.

Повістка про виклик,  
відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України 

Обвинуваченій Туркіній Ларисі Василівні, 29.10.1977 р.н., за-
реєстрованій за адресою: Одеська область, Кілійський район,  
м. Вилкове, вул. Сонячна, 6, кв. 31, тимчасово проживала за адре-
сою: м. Одеса, вул. Затонського, 24/3, кв.126 необхідно з’явитися 
в судове засідання, яке відбудеться 09.02.2021 oб 11 годині 00 
хвилин, за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський 
районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

Приватний нотаріус  

Київського міського нотаріального округу  

Сергєєва-Кожуховська Н. В. повідомляє 

про відкриття спадщини після смерті КРИВОНО-

СА ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА, 22.04.1939 р.н., 

який помер 15 червня 2020 року. Спадкоємцям 

КРИВОНОСА ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА 

в найближчий час необхідно звернутися  

за адресою: м. Київ, вул. Кривоноса, буд. 5/1,  

пр. 89. Тел. +380445923602, +380978657405.

оголошення про виклик у судове засідання обвинуваченого Бондаренко Костянтина Ігоровича 
Справа № 522/6460/17 Провадження № 1-кп/496/259/20

Біляївський районний суд Одеської області викликає обвинуваченого Бондаренка Костянтина Іго-
ровича, 24.04.1993 року народження (останнє відоме місце проживання: Одеська область, Біляїв-
ський район, с. Холодна Балка, вул. Молодіжна, 13) у вчиненні кримінального правопорушення,  
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться об 11 год.  
00 хв. 19 січня 2021 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу. 
Підготовче судове засідання відбудеться у приміщенні Біляївського районного суду Одеської області 
за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Кіпенко, 1.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування даного оголошення обвинува-
чений вважається належним чином ознайомленим з його змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутнос-
ті обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя В. М. Буран
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