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2Шляхом підтримки «Кримської 
платформи» світова спільнота 
не має дозволити Москві 
створювати нову геополітичну 
реальність 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської  
та євроатлантичної інтеграції про відсіч зазіханням 
сусідів на те, що належить Україні

Дипломатія має бути 
із зубами

ПОЗИЦІЯ. Допомогти Донбасу Російська Федерація справді мо-
же, але тільки «якщо перестане грубо порушувати норми міжна-
родного права — припинить агресію проти України, виведе свої 
війська і найманців з тимчасово окупованих територій у Донецькій і 
Луганській областях», — йдеться в коментарі вітчизняного МЗС на 
слова про допомогу для окупованого Донбасу президента РФ Пу-
тіна під час пресконференції. Наші дипломати вбачають у наданні 
так званої допомоги і постачання «гуманітарних» або будь-яких ін-
ших вантажів на тимчасово окуповані Росією території в Донецькій 
і Луганській областях без офіційної згоди України грубе порушення 
законів України, її суверенітету й територіальної цілісності.

«Росія доклала всіх зусиль, щоб процес консультацій в ТКГ з 
урегулювання конфлікту на Донбасі й виконання домовленостей 
у межах нормандського формату було фактично заблоковано. 
Щоб вивести переговорний процес із цього стану, Росія має наре-
шті ухвалити рішення про припинення збройної агресії й виведен-
ня її збройних формувань із Донбасу», — наголошують в МЗС.

ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЬГА СТЕФАНІШИНА:

ЦИФРА ДНЯ

22,209 млрд грн
залучив цього тижня до держбюджету 

Мінфін шляхом розміщення ОВДП — 
дев’яти пакетів облігацій у гривнях  

та одного — в доларах

«Аби борщ залишився 
нашим нащадкам, ми 

прагнемо внесення 
«Культури приготування 

українського борщу» до 
списку нематеріальної 
культурної спадщини 

ЮНЕСКО». 

Як зробити Україну 
інвестиційною гаванню

ЕКСКЛЮЗИВ. Виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цівкач 
розповів про це «Урядовому кур’єру»
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Уряд ухвалив план вакцинації 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ.  Поступово його переглядатимуть, а поки що ресурс —  
3 мільярди гривень

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Ухвалений план вакцинації 
населення України від ко-

ронавірусної хвороби оновлю-
ватимуть залежно від вихід-
них оперативних даних. Зале-

жатиме  це зокрема й від кіль-
кості вакцин, які отримає Укра-
їна. Уряд і Офіс Президента ак-
тивно працюють, щоб 2021 ро-
ку ми мали гарантовано більше 
вакцини. Це заявив Прем’єр-
міністр Денис Шмигаль на засі-
данні уряду.

Він нагадав, що 22 грудня 
2020 року в Україні затверди-
ли загальнонаціональний план 
вакцинації населення від коро-
навірусної хвороби.

«Цей документ фактично 
стане комплексною методич-
кою для реалізації основної ме-

ти — вакцинації якомога біль-
шої кількості населення у най-
ближчий рік», — наголосив 
Прем’єр.

План містить пріоритетні 
групи й етапи вакцинування, 
описує логістичну складову і 
процес організації кампанії. 

«Звичайно, документ онов-
люватимемо, плануємо заку-
півлю більшої кількості вакци-
ни, крім вже закладених 8 міль-
йонів доз, які отримаємо в 
межах глобальної ініціати-
ви COVAX», — зазначив 
очільник уряду. 2

5 У яких випадках 
особа має нести 
відповідальність 
за поширення 
недостовірної інформації

ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 25 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0 +5 0 +5 Черкаська 0 +5 0 +5
Житомирська 0 +5 0 +5 Кіровоградська 0 +5 0 +5
Чернігівська -2 +3 0 +5 Полтавська +2 -3 0 +5
Сумська +2 -3 0 +5 Дніпропетровська -2 +3 +3 +8
Закарпатська +1 +6 +1 +6 Одеська +1 +6 +5 +10
Рівненська 0 +5 0 +5 Миколаївська +1 +6 +5 +10
Львівська 0 +5 0 +5 Херсонська +1 +6 +5 +10
Івано-Франківська 0 +5 0 +5 Запорізька -2 +3 +3 +8
Волинська 0 +5 0 +5 Харківська -1 -6 +2 -3
Хмельницька 0 +5 0 +5 Донецька -1 -6 +2 -3
Чернівецька 0 +5 0 +5 Луганська -3 -8 0 -5
Тернопільська 0 +5 0 +5 Крим +1 +6 +7 +12
Вінницька 0 +5 0 +5 Київ +2 +4 +2 +4

Укргiдрометцентр

Наступний номер «Урядового кур’єра»  
вийде 29 грудня 2020 року

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА
оголошує конкурс на заміщення наступних посад: 

Завідувачів кафедр: загальної та невідкладної хірургії (1 по-
сада на 1 ст.), медицини катастроф та військово-медичної підго-
товки (1 посада на 1 ст.), неврології № 2 (1 посада на 1 ст.), те-
рапії ( 1 посада на 1 ст.),  неонатології (1 посада на 1 ст.), фтизі-
атрії і пульмонології (1 посада на 1 ст.).

Асистентів кафедр: медицини невідкладних станів (1 посада 
на 0,5 ст.), терапевтичної стоматології (1 посада на 0,25 ст.), те-
рапії і ревматології (1 посада на 0,5 ст.).

Прийом  документів — 30 днів з дня опублікування оголошен-
ня в газеті «Урядовий кур’єр» 

Адреса академії: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ,  04112 

Повістка про виклик підозрюваного
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Немерюк Андрій Іванович, 06.08.1973 року народжен-
ня, уродженець Краснодарського краю Російської Федерації, зареєстро-
ваний за адресою: Україна, м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 44, гро-
мадянин України, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Укра-
їни Вам необхідно з’явитися 28.12.2020 об 11:00 до старшого детекти-
ва Національного антикорупційного бюро України Сичова О.О. (м. Ки-
їв, вул. В. Сурікова, 3. Адмінбудівля НАБУ) для проведення процесуаль-
них дій, допиту Вас як підозрюваного, вручення Вам повідомлень та про-
цесуальних документів при здійсненні спеціального досудового роз-
слідування, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 
№52020000000000455 від 20.07.2020 за ознаками кримінальних право-
порушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст.138 КПК України. 
Наслідки неприбуття вказані в ст.139 КПК України.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-

формації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Старший детектив НАБУ Сичов О.О. (тел. +38 044 3639723)

Ніколаєнко Ганна Степанівна, 03.06.1976 р.н., зареєстрована 
за адресою: м. Луганськ, квартал Гагаріна, 15, кв. 49, на підставі  
ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися  28 грудня 2020 
року о 10 год. 00 хв. до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу  
УСБУ в Івано-Франківській області Мельника С.М., р.т. (0342)590593, 
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 15, для надан-
ня доступу до матеріалів досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні №22020090000000022. Поважні причини непри-
буття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказа-
ні в ст. 139 КПК України.

До відома засудженого Берещанського Юрія Віталійовича: розгляд 
кримінального провадження за касаційною скаргою захисника Ляшен-
ка Ігоря Ігоровича на ухвалу Київського апеляційного суду від 10 березня 
2020 року про повернення його апеляційної скарги на вирок Святошин-
ського районного суду м. Києва від 27 січня 2020 року щодо Берещан-
ського Юрія Віталійовича відкладено у судовій палаті Касаційного кримі-
нального суду Верховного Суду на 14 годину 02 лютого 2021 року.

Розгляд вищевказаного провадження відбудеться в приміщенні Вер-
ховного Суду за адресою: вулиця Пилипа Орлика, 4-А, м. Київ, 01043.

Приватним нотаріусом Носівського районного нотаріально-
го округу Чернігівської області Дмитренко В.М. відкрита спадкова 
справа до майна померлої 19 лютого 1999 року 

ЛЕВЧЕНКО ГАННИ ПАВЛІВНИ, 1938 року народження.
Левченко Володимир Миколайович, Левченко Анатолій Микола-

йович, прошу з’явитись вас до приватного нотаріуса Носівського ра-
йонного нотаріального округу Чернігівської області Дмитренко В.М. 
з питань оформлення спадщини на майно померлої 19 лютого 1999 
року гр. Левченко Ганни Павлівни.

Телефон нотаріуса 098 5454336.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
До відома спадкоємців, 17.12.2020 року заведена спадкова справа 

№56/2020 у Кізіми В.В., приватного нотаріуса Сєвєродонецького місько-
го нотаріального округу Луганської області, адреса розташування робочо-
го місця: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 
30/19, після смерті КАРЄЛІНА АНДРІЯ ГЕННАДІЙОВИЧА, 04 червня 1962 ро-
ку народження, який помер 03 липня 2020 року, місце народження: Укра-
їна, Запорізька область, місто Запоріжжя, його останнє місце реєстрації 
та проживання було за адресою: м. Сєвєродонецьк Луганської області, пр. 
Гвардійський, буд. 47 (сорок сім), кв. 13 (тринадцять).

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду повідомляє, що 
кримінальне провадження за касаційною скаргою прокурора на ви-
рок Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 
4 грудня 2019 року та ухвалу Донецького апеляційного суду від 28 
травня 2020 року щодо виправданого Пастухова Андрія Олексійови-
ча призначено  до розгляду у Касаційному кримінальному суді Вер-
ховного Суду (за адресою: вул. Пилипа Орлика, 4, м. Київ, 01043), на 
10 год. 00 хв. 10 лютого 2021 року.

Суддя Сергій Стороженко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Гуриненко Олег Григорович, 30.03.1969 року народження, який зареє-
стрований за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, сел. Зелений Гай, 
вул. Першотравнева, буд. 23, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися «30» грудня 2020 року о 09 год. 00 хв. до каб. 307 СВ 2 управління (з дислокацією у 
м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого Дер-
кача Т.А., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, для отри-
мання повідомлення про підозру, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, 
отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні №42014050000000639 за ч. 2 ст. 110 КК 
України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, пе-
редбачені ст. 139 КПК України.

Повідомляємо, що 18.12.2020 ро-

ку Учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГО-

ВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-ФАКТОР» (іденти-

фікаційний код 41934540) було прийнято 

рішення 18-12/20 про виключення ТОВ «ФК 

«ГАРАНТ-ФАКТОР» з реєстру фінансових 

установ та подання відповідної заяви.

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ» 
Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті
GL22N019275 30/100 частки нежилого приміщення,  загальною 

площею 343,3 кв.м., за адресою Київська обл., 
м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вулиця Пономарьо-
ва, будинок 2/1, приміщення 31 (реєстраційний 
№34600557)

Дата проведення відкритих торгів Перші відкриті торги (аукціон) — 15.01.2021
(аукціону)/електронного аукціону Другі відкриті торги (аукціон) — 05.02.2021
Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону

www.prozorro.sale

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/ електронного аукціону      

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

Детальна інформація щодо лота https://chbrr.fg.gov.ua

Оголошення № 286/5/9382-НЕР
про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир

на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України
1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах пайової участі 

та на вторинному ринку в регіонах України;
2.2. міста і регіони України, де планується закупити квартири, та їх кількість: лот 

1 — м. Новомосковськ Дніпропетровської області, до 20 квартир; лот 2 — м. Возне-
сенськ Миколаївської області, до 10 квартир; лот 3 — м. Новоград-Волинський Жи-
томирської області, до 20 квартир; лот 4 — м. Бердянськ Запорізької області, до 20 
квартир;

2.3. термін передачі квартир:
на вторинному ринку — до 28.12.2020; 
на умовах пайової участі — до 25.03.2021 (термін оформлення права власнос-

ті на квартири за Державою Україна в особі Міністерства оборони України — до 
06.04.2021).

3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація про кон-

курс: www.mil.gov.ua, розділ «Державні закупівлі» — Конкурсна комісія з відбору 
пропозицій щодо закупівлі квартир;

3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу, опублі-
кованого в засобах масової інформації: № 286/5/8906-НЕР у газеті «Урядовий кур’єр» 
від 04.12.2020 № 236 (6850).

4. Результат проведення конкурсу:
4.1. дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну 

пропозицію: 17.12.2020;
4.2. конкурс відмінено за лотами:
4.2.1. лот 1 — м. Новомосковськ Дніпропетровської області, до 20 квартир; лот 2 

— м. Вознесенськ Миколаївської області, до 10 квартир; лот 4 — м. Бердянськ Запо-
різької області, до 20 квартир  — оскільки подано для участі у конкурсі менше двох 
конкурсних пропозицій.

5. Інформація про переможців конкурсу:
Лот 3 — м. Новоград-Волинський Житомирської області, до 20 квартир:
Пропозиція 4.3. ФО Халідов Анвер Махмудович, предмет закупівлі: 2 квартири у м. 

Новоград-Волинський Житомирської області, вул. Ушакова, 42;
Пропозиція 2.3. ФО Осипович Оксана Миколаївна, предмет закупівлі: 1 квартира у 

м. Новоград-Волинський Житомирської області, вул. Ушакова, 42;
Пропозиція 1.3. ФО Хмільовський Олександр Анатолійович, предмет закупівлі:  

4 квартири у м. Новоград-Волинський Житомирської області, вул. Ушакова, 42;
Пропозиція 6.3. ФО Заліська Ольга Василівна, предмет закупівлі: 6 квартир у  

м. Новоград-Волинський Житомирської області, вул. Ушакова, 42;
Пропозиція 5.3. ФО Вакуленко Олена Филимонівна, предмет закупівлі: 3 квартири 

у м. Новоград-Волинський Житомирської області, вул. Ушакова, 42;
Пропозиція 3.3. ФО Колесник Юлія Володимирівна, предмет закупівлі: 4 квартири 

у м. Новоград-Волинський Житомирської області, вул. Ушакова, 42.

У провадженні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду 
під головуванням судді Никифорова А.С. перебуває апеляційна скар-
га прокурора САП Скибенка О.І. на ухвалу слідчого судді Вищого ан-
тикорупційного суду від 26.10.2020 про відмову в задоволенні клопо-
тання детектива НАБУ про обрання щодо Януковича О.В. 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 Олександр Вікторович, 10 липня 1973 року народжен-
ня, уродженець міста Єнакієве, зареєстрований за адресою: міс-
то Донецьк, вул. Райсіна, буд. 65-Д, у кримінальному провадженні  
№ 42015000000002833 від 25 грудня 2015 року у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, 
ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Судове засідання відбудеться 19 січня 2021 року о 14 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 ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, підо-
зрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебу-

ває кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків 
Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 
5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олександра Володими-
ровича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3  
ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого 
Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року народження, останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, в су-
дове засідання з розгляду кримінального провадження за його обвинуваченням у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 
ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судово-
го провадження, яке відбудеться 14 січня 2021 року о 10 год.00 хв. в приміщен-
ні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

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

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Ільяшевич О.В.
ПОВІСТКА

про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні 

судового провадження викликає як обвинуваченого Ворошило-
ва Геннадія Петровича, 05.04.1961 року народження, зареєстро-
ваного за адресою: Попаснянський район, Луганська область,  
м. Гірське, вул. Гагаріна, 16/67, за матеріалами кримінального 
провадження № 686/7130/18-к, 1-кп/425/185/20, на підставі об-
винувального акта відносно Ворошилова Г.П. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинуваченому Ворошилову Г.П. необхідно прибути до підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться 30 грудня 2020 року 
о 15 год. 45 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за адре-
сою: 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 від-
сутності.

Зіпсоване посвідчення громадянина учас-
ника ліквідації наслідків аварії  на Чорно-
бильській АЕС категорії 2 серії А№059025 від 
10.12.1992 р., видане Київською облдержад-
міністрацією на ім’я Онис Сергій Миколайович 

вважати недійсним. 

Втрачене посвідчення постраждалого від ава-
рії на ЧАЕС 1-категорії серія А №082513, вида-
не Держадміністрацією м. Києва 15.10.1997 р. та 
вкладку до посвідчення № 082513 учасника лікві-
дації наслідків аварії на ЧАЕС, видану 14.09.2000 р. 
Держадміністрацією м. Києва на ім’я Куйбін Во-
лодимир Олександрович, вважати недійсними. 

Втрачену особову картку судноводія ма-
лого/маломірного судна, видану Міжна-
родним технічним центром AT «Мотор Січ» 
17.04.2018р. на ім’я Чумаченка Дмитра Воло-
димировича, 

вважати недійсною.


	24_p1
	24_p2
	24_p3
	24_p4
	24_P5
	24_P6-111
	24_P112
	24_P113
	24_P114-116
	24_P117-119
	24_P120

