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Міністр охорони здоров’я про велику кількість контактів 
на свята, що збільшило ризики інфікування  
і коронавірусом, і сезонним грипом

Тарифи мають бути 
справедливими

АКТУАЛЬНО. Питання зменшення тарифів на газ для на-
селення обговорили на енергетичній нараді під головуванням 
Президента Володимира Зеленського. Глава держави поста-
вив уряду завдання терміново вирішити це актуальне питання. 

«Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. 
Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причи-
ни, що склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростан-
ня ціни для наших громадян», — наголосив Володимир Зелен-
ський. На нараді було оприлюднено, що Кабінет Міністрів готує 
системні рішення щодо балансу на енергетичному ринку, пові-
домляє пресслужба Офісу Президента. 

Попередній план із істотного зниження тарифів на газ та 
встановлення ціни, яка була б справедливою з точки зору спо-
живача, представив тимчасовий виконувач обов’язків міністра 
енергетики Юрій Вітренко. Рішення, які обговорювали на енер-
гетичній нараді, передбачають також збереження макрофінан-
сової стабільності, розвиток чесної конкуренції на ринку та до-
поможуть уникнути фінансового дисбалансу.

ЦИТАТА ДНЯ

МАКСИМ СТЕПАНОВ: 

ЦИФРА ДНЯ

25–30% 
залежно від області становить нині 

завантаженість лабораторій,  
які тестують на COVID-19

«Ми прогнозуємо 
зростання кількості 
інфікованих. А цього 

й наступного тижня 
відстежуватимемо й 
зростання кількості 

хворих на грип».

У конкурентній 
боротьбі виграє 
«Нафтогаз України»

ТАРИФИ. Влада закликає українців обирати компанію, яка 
пропонує найнижчі ціни
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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 2021 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

Триває 
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
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ТОЧКА ЗОРУ

На Миколаївщині 
від грабіжників 
потерпають 
археологічні пам’ятки 
та історичні об’єкти

РЕЗОНАНС

Проблема обчислення 
часу в Україні  потребує 
негайного розв’язання. 
Свій шлях пропонує автор 
«Урядового кур’єра» 
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ДОКУМЕНТИ

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

комплексних перевірок у:
Вінницькій області —»— липень Вінницькій області
Одеській області —»— серпень Одеській області
Миколаївській області —»— вересень Миколаївській області
Запорізькій області —»— жовтень Запорізькій області
Житомирській області —»— листопад Житомирській області
контрольних перевірок у:
Дніпропетровській області ДСНС 

відповідні місцеві органи 
виконавчої влади

березень Дніпропетровській області

Кіровоградській області —»— квітень Кіровоградській області
Волинській області —»— травень Волинській області
Харківській області —»— червень Харківській області
у закладах освіти щодо підготовки до 
2021—2022 навчального року

—»— липень оцінено діяльність з підготовки до 
2021—2022 навчального року; ак-
ти перевірок надіслано до закла-
дів освіти

2) перевірки місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування 
щодо стану готовності:

ДСНС

до пропуску льодоходу, повені та паводків —»— лютий — бере-
зень

здійснено цільові перевірки стану 
готовності до пропуску льодоходу, 
повені та паводків місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцево-
го самоврядування;  
за результатами підготовлено акти 
перевірок, які надіслано до відпо-
відних облдержадміністрацій

місць масового відпочинку та оздоровлен-
ня громадян

ДСНС травень — чер-
вень

організовано та проведено перевір-
ки місцевих органів виконавчої вла-
ди, органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, установ та ор-
ганізацій щодо стану готовності 
місць масового відпочинку та оздо-
ровлення громадян; за результата-
ми підготовлено відповідні акти пе-
ревірок

місць масового відпочинку населення на 
водних об’єктах

—»— —»— організовано та проведено перевір-
ки місцевих органів виконавчої вла-
ди, органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, установ та ор-
ганізацій щодо стану готовнос-
ті місць масового відпочинку на-
селення на водних об’єктах; за ре-
зультатами підготовлено відповідні 
акти перевірок

3) визначення стану готовності:
державних, регіональних, комунальних, 
об’єктових аварійно-рятувальних служб і 
формувань, а також аварійно-рятувальних 
служб громадських організацій до дій за 
призначенням

ДСНС 
інші центральні та місцеві 
органи виконавчої влади

березень — 
травень

проведено перевірки 100 відсотків 
державних, 50 відсотків регіональ-
них, комунальних, об’єктових ава-
рійно-рятувальних служб і форму-
вань, а також аварійно-рятуваль-
них служб громадських організацій; 
підготовлено та надіслано відповід-
ні акти керівникам аварійно-ряту-
вальних служб

підприємств, що належать до сфери управ-
ління центральних органів виконавчої влади, 
комунальних та інших підприємств, установ 
та організацій, що мають у віданні ліси і сіль-
ськогосподарські угіддя, до їх протипожеж-
ного захисту в пожежонебезпечний період

ДСНС 
Держлісагентство 
Міноборони 
місцеві органи виконав-
чої влади

березень — 
червень

проведено спільні рейди щодо ви-
явлення порушників правил пожеж-
ної безпеки; за результатами скла-
дено відповідні акти, які у встанов-
леному порядку надіслано керівни-
кам суб’єктів господарювання для 
усунення порушень

4) перевірки стану готовності загальнодер-
жавної, територіальних, місцевих автомати-
зованих систем централізованого оповіщен-
ня, спеціальних, локальних та об’єктових 
систем оповіщення з включенням електро-
сирен та інших технічних засобів оповіщення 
і доведенням до відома населення навчаль-
ної інформації у сфері цивільного захисту 
через засоби масової інформації

ДСНС  
місцеві органи  
виконавчої влади 
ПАТ «Укртелеком»  
КП «Укрспецзв’язок» 
(за згодою)

листопад проведено перевірки; обласними 
та Київською міською держадміні-
страціями за результатами пере-
вірок подано до ДСНС звіти щодо 
стану готовності територіальних та 
місцевих автоматизованих систем 
централізованого оповіщення; спе-
ціальних, локальних та об’єктових 
систем оповіщення
звіт щодо стану готовності системи 
оповіщення держави подано до Ка-
бінету Міністрів України

15. Проведення перевірок стану організації 
роботи з питань цивільного захисту, техно-
генної та пожежної безпеки у:

ДСНС оцінено діяльність центральних ор-
ганів виконавчої влади щодо ста-
ну організації роботи з питань ци-
вільного захисту, техногенної та по-
жежної безпеки; акти перевірок на-
діслано до:

Казначействі —»— березень Казначейства
Мінфіні —»— квітень Мінфіну
Національному банку —»— липень Національного банку
Адміністрації Держспецзв’язку —»— серпень Адміністрації Держспецзв’язку
Морській адміністрації —»— вересень Морської адміністрації
Держводагентстві —»— жовтень Держводагентства
Держкіно —»— листопад Держкіно
ДАЗВ —»— жовтень ДАЗВ
16. Проведення перевірок щодо організа-
ції пошуково-рятувального забезпечення по-
льотів повітряних суден державної та цивіль-
ної авіації з тренуванням органів управління, 
сил і засобів системи авіаційного пошуку і 
рятування таких аеропортів (аеродромів):

ДСНС 
Державіаслужба Мінобо-
рони

визначено фактичний рівень орга-
нізації пошуково-рятувального за-
безпечення польотів повітряних су-
ден та надіслано акти до:

«Запоріжжя» (комунальне підприємство 
«Міжнародний аеропорт «Запоріжжя»)

—»— червень «Запоріжжя» (комунальне підпри-
ємство «Міжнародний аеропорт 
«Запоріжжя»)

«Озерне» (військова частина А2038 Повітря-
них Сил Збройних Сил)

ДСНС 
Державіаслужба Мінобо-
рони

вересень «Озерне» (військова частина А2038 
Повітряних Сил Збройних Сил)

17. Забезпечення та здійснення контролю за 
техногенною і пожежною безпекою арсена-
лів, баз (складів) озброєння, ракет, боєпри-
пасів і компонентів ракетного палива, інших

Міноборони 
ДСНС 
місцеві органи виконав-
чої влади

до 15 грудня здійснено контроль за техноген-
ною і пожежною безпекою; за ре-
зультатами перевірки складено від-
повідний акт

вибухопожежонебезпечних об’єктів Зброй-
них Сил, уточнення та подання місцевим ор-
ганам виконавчої влади, на території яких 
розташовані такі об’єкти, розрахунків зон 
можливого 
ураження внаслідок вибуху вибухонебезпеч-
них предметів, які зберігаються на зазначе-
них об’єктах

Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням 
заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

18. Проведення навчання керівного скла- ДСНС  до 25 грудня

19. Організація та проведення:
1) зборів з керівниками підрозділів (праців-
никами) з питань цивільного захисту що-
до організації та здійснення заходів цивіль-
ного захисту:
місцевих органів виконавчої влади ДСНС 

Чернігівська облдержадмі-
ністрація

жовтень затверджено план проведення збо-
рів; заходи, передбачені планом, 
виконано

центральних органів виконавчої влади, ін-
ших органів державної влади

ДСНС листопад —»—

2) контролю та моніторингу якості підготов-
ки з питань навчання діям у надзвичайних 
ситуаціях у закладах освіти та навчально-ме-
тодичних центрах цивільного захисту у:

ДСНС 
МОН

визначено відповідність рівня якос-
ті підготовки з питань навчання ді-
ям у надзвичайних ситуаціях у за-
кладах освіти вимогам законодав-
ства; пропозиції щодо підвищення 
ефективності діяльності за цим на-
прямом надіслано МОН та:

Житомирській області —»— лютий Житомирській облдержадміні-
страції

Черкаській області —»— квітень Черкаській облдержадміністрації
Кіровоградській області —»— червень Кіровоградській облдержадміні-

страції
Вінницькій області —»— вересень Вінницькій облдержадміністрації
3) показового навчання з питань цивільно-
го захисту на базі одного з підприємств, що 
входить до складу однієї з ланок територі-
альних підсистем єдиної державної системи 
цивільного захисту 

обласні та Київська міська 
держадміністрації

до 25 грудня проведено показове навчання з пи-
тань цивільного захисту та пода-
но звіт ДСНС

4) навчально-методичних зборів з уповнова-
женими представниками центральних орга-
нів виконавчої влади 
щодо планування, підготовки та проведен-
ня евакуаційних заходів, а також організації 
укриття населення у фонді захисних споруд 
цивільного захисту

ДСНС 
інші центральні органи ви-
конавчої влади

квітень затверджено план проведення збо-
рів; заходи, передбачені планом, 
виконано

5) практичного семінару з уповноваженими 
представниками місцевих органів виконав-
чої влади, органів місцевого самоврядуван-
ня щодо організації діяльності консультацій-
них пунктів з інформування населення про 
надзвичайні ситуації та способи і методи за-
хисту від них, зокрема з урахуванням потреб 
осіб з інвалідністю, насамперед тих, які пе-
ресуваються на кріслах колісних, мають по-
рушення зору та слуху

ДСНС 
Запорізька облдержадміні-
страція місцеві органи вико-
навчої влади 
органи місцевого самовря-
дування (за згодою)

серпень затверджено план семінару; заходи, 
передбачені планом, виконано

6) семінару-наради з відповідальними пра-
цівниками підрозділів з питань цивільного 
захисту обласних державних адміністрацій 
та обласних підрозділів ДСНС, які відпові-
дають за готовність до дій за призначенням 
системи оповіщення населення або виник-
нення надзвичайних ситуацій з наданням ме-
тодичних рекомендацій

ДСНС вересень затверджено план семінару-нара-
ди; заходи, передбачені планом, ви-
конано

7) Дня цивільного захисту, Тижня знань з 
основ безпеки життєдіяльності, Тижня без-
пеки дитини у закладах загальної середньої, 
професійної (професійно-технічної) та до-
шкільної освіти

МОН 
ДСНС 
МОЗ 
Мінмолодьспорт 
Мінреінтеграції 
місцеві органи  
виконавчої влади 
органи місцевого самовря-
дування (за згодою)

до 15 грудня проведено заходи у закладах за-
гальної середньої, професійної 
(професійно-технічної) та дошкіль-
ної освіти

8) серед населення просвітницької роботи із 
запобігання виникненню надзвичайних ситу-
ацій, пов’язаних з небезпечними інфекційни-
ми захворюваннями, масовими неінфекцій-
ними захворюваннями (отруєннями)

МОЗ 
Держпродспоживслужба 
МОН 
ДСНС 
місцеві органи виконав-
чої влади

—»— відповідно до затверджених пла-
нів проведено просвітницьку роботу 
серед населення щодо запобігання 
поширенню небезпечних інфекцій-
них захворювань

9) заходів з популяризації культури безпеки 
життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом 
проведення шкільних, районних (міських), 
обласних та всеукраїнських змагань, фести-
валів, навчально-тренувальних зборів і орга-
нізації навчальних таборів

МОН 
Мінмолодьспорт 
ДСНС 
місцеві органи  
виконавчої влади  
АТ «НСТУ» (за згодою)

до 15 грудня проведено заходи з популяризації 
культури безпеки життєдіяльності 
серед дітей і молоді

10) громадських акцій «Запобігти. Врятува-
ти. Допомогти» та «Герой-рятувальник року»

ДСНС 
МОН  
Мінмолодьспорт 
АТ «НСТУ» (за згодою) 
місцеві органи виконав-
чої влади

—»— проведено громадські акції «За-
побігти. Врятувати. Допомогти» та 
«Герой-рятувальник року»

20. Створення циклу тематичних теле- та ра-
діопередач, соціальної реклами з основ без-
пеки життєдіяльності, зокрема з урахуван-
ням потреб осіб з інвалідністю

ДСНС 
МОН  
Мінмолодьспорт 
МОЗ 
АТ «НСТУ» (за згодою) 
місцеві органи виконав-
чої влади

—»— створено цикл тематичних теле- та 
радіопередач, соціальної реклами з 
основ безпеки життєдіяльності, зо-
крема з урахуванням потреб осіб з 
інвалідністю

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 5 січня 2021 р. № 2 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 7 серпня 2013 р. № 600

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. 
№ 600 «Деякі питання ведення обліку доходів, які надходять як плата за надання адміністративних послуг» (Офіційний вісник 

України, 2013 р., № 67, ст. 2442) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 5 січня 2021 р. № 2
ЗМІНИ,  

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600
1. Назву і текст постанови після слів «плата за надання адміністративних послуг» доповнити словами «(адміністративний 

збір)».

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Після смерті 01.08.2019 року 

ДМИТРІЄНКО МОТРОНИ МИКОЛАЇВНИ, 
05.04.1930 року народження, відкрилась спадщина. У Четвертій Харківській міській 
державній нотаріальній конторі заведено спадкову справу №450/2020р. Розшукуєть-
ся спадкоємець за заповітом Дмитрієнко Артем Сергійович. Спадкоємцям померлого 
звертатись за адресою: 61089, м. Харків, вул. Біблика, 57 (вівторок, середа, п’ятниця 
субота), тел.096-148-5-148.

30.12.2020 Національний банк України 

прийняв рішення про виключення з Державного реєстру фінансових установ ТОВ 

«СТАЛЬ ТА ФІНАНСИ БЕНК» (код за ЄДРПОУ 39410359) та ТОВ «ПАРКМАР ІНКАСО» 

(код за ЄДРПОУ 43035288) на підставі заяв зазначених установ.

Втрачений студентський квиток, вида-

ний Київським університетом імені Бо-

риса Грінченка на ім’я Воронової Ольги 

Юріївни, 

вважати недійсним.

Втрачено службове посвідчення номер 754/141 від 06.09.2018 р. пра-
цівника апарату Деснянського районного суду м. Києва, секретаря су-
дового засідання Раєвського Павла Анатолійовича, 

вважати недійсним.

Визнати втраченим атестат та додаток про закінчення середньої 

освіти, видані у 2015 р. МОУ спеціалізованої школи № 89 м.Києва на 

ім’я Тедорадзе Маріам Леванівни.

Свідоцтво про право плавання під державним прапором  України  
(судовий патент) на нафтоналивне  судно «Заправщик-7», власником  
якого  є ТОВ Фірма  «ВІК», виданого  капітаном  Херсонського  морсько-
го  порту, вважати недійсним. Ліквідатор ТОВ Фірма «ВІК» Котенко Д.С.
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Номер лота: GL3N019279
Короткий опис активів (майна) 
в лоті: 

Права вимоги за кредитними дого-
ворами №77.2/СЗ-022.08.2  
від 11.02.2008, №77.2/СЗ-312.07.2 
від 30.08.2007, №77.2/СЗ-381.07.2 
від 06.11.2007, №15.3/СЗ-119.07.2 
від 30.03.2007, укладеними з фізич-
ними особами із забезпеченням

Електронна адреса для доступу до 
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тронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: 

28.01.2021

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

Точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону по кожному ло-
ту вказується на веб-сайті www.
prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота https://www.fg.gov.ua/passport/48972

Nadaria Commerce Corp. 
(In Voluntary Liquidation)
(BC No. 1928509)
 Notice is hereby given that Nadaria Commerce Corp.:

• is in dissolution;
• commenced dissolution on 1 December 2020;
• Miss Molly Rita Roselie is the Liquidator whose address is at

Anse Baleine, Mahe, Seychelles
Miss Molly Rita Roselie 
Liquidator

Nadaria Commerce Corp.
(У добровільній ліквідації)
(Номер компанії 1928509)
Цим повідомляється, що Nadaria Commerce Corp.:
• перебуває в процесі ліквідації;
• процес ліквідації розпочався 1 грудня 2020;
• Міс Моллі Ріта Розелі ліквідатор, адреса якого знаходиться Анс

Балейн, Мае, Сейшельські острови.
Пані Моллі Ріта Розелі
Добровільний ліквідатор

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) розглядає  кримінальне  прова-
дження за обвинуваченням Захарова Артема Олександровича за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Захаров Артем Олександрович, 02.03.1990 року 
народження, викликається на 16 січня 2021 року об 11-45 годині до 
суду, каб. № 9, для участі у підготовчому судовому засіданні.У ви-
падку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд про по-
важність причини неявки. 

Суддя Чернобай АО.
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ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ

Математика 2 -
Математична фізика - 1
Теорія ймовірності та математична статистика - 1
Обчислювальна математика, математичні про-
блеми механіки

- 1

Математичний аналіз - 1
Диференціальні рівняння, динамічні системи - 1

ВІДДІЛЕННЯ ІНФОРМАТИКИ

Математичне моделювання 1 -
Інформатика 1 1
Космічні інформаційні технології - 1
Оптимізація та комп’ютерні технології - 1
Математичне моделювання та системний  
аналіз 

- 1

Кібербезпека - 1
ВІДДІЛЕННЯ МЕХАНІКИ

Механіка 1 5
Механіка ракетно-космічних систем 1 -
Прикладна механіка - 2

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ

Теоретична фізика 2 -
Експериментальна фізика квантових  
матеріалів

1 -

Прикладна фізика, фізика мультифероїків 1 -
Фізика низьких температур, мікроконтактні  
явища 

- 1

Експериментальна фізика, атомні явища - 1
Астрофізика, космологія - 2
Фізика високих тисків, екстремальний стан 
речовини

- 1

Фізика нелінійних явищ - 1
Кореляційна і сингулярна оптика - 1
Фізика міцності та руйнування - 1

ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ

Нанофізика мінералів 1 -

ПОГОДА НА ЗАВТРА

0..-5
2..-3 -2..-7

2..-3

-2..-7
2..-3

0..-5
2..-3

-3..-8
1..-4

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 13 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Відповідно до пункту 5 Статуту Національної академії на-
ук України дійсними членами (академіками) НАН України 
обираються члени-кореспонденти НАН України, які ство-
рили визнані вітчизняною та світовою науковою спільно-
тою наукові школи, запропонували підхід до розв’язання на-
укових проблем, що мають велике теоретичне чи практич-
не значення, провадять активну науково-громадську діяль-
ність. Членами-кореспондентами НАН України обираються 
доктори наук, які мають визнаний вітчизняною та світовою 
науковою спільнотою науковий доробок, розв’язали наукову 
проблему, що має вагоме теоретичне чи практичне значен-
ня, провадять активну науково-громадську діяльність. Дій-
сними членами (академіками) НАН України та членами-ко-
респондентами НАН України можуть бути обрані громадя-
ни України.

Право висувати кандидатів у дійсні члени (академіки) 
НАН України мають вчені ради наукових установ, атестова-
них відповідно до Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність», закладів вищої освіти (університетів та 
академій), дійсні члени (академіки) НАН України. Право ви-
сувати кандидатів у члени-кореспонденти НАН України ма-
ють вчені ради наукових установ, атестованих відповідно до 
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», 
закладів вищої освіти (університетів та академій), дійсні чле-
ни (академіки)  та члени-кореспонденти НАН України.

Висунення кандидатів науковими установами, заклада-
ми вищої освіти проводиться на засіданнях учених і науко-
во-технічних рад таємним голосуванням простою більшіс-
тю голосів.

Пропозиції щодо висунення кандидатів у дійсні члени 
(академіки) та члени-кореспонденти НАН України подають-
ся до Президії НАН України протягом одного місяця від дня 
публікації цього повідомлення з доданням таких документів:

подання (рішення ради із зазначенням результатів таєм-
ного голосування у разі висунення кандидата науковою уста-
новою, закладом вищої освіти або листа з відповідним мо-

тивуванням у разі висунення кандидата членом Національної 
академії наук України), анкети наукового працівника (особо-
вого листка з обліку кадрів) з фотокарткою, автобіографії, 
копій першої сторінки паспорта громадянина України, ди-
пломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та 
атестатів про присвоєння вчених звань, списку наукових 
праць, відзиву про наукову діяльність кандидата з основно-
го місця роботи, письмової згоди кандидата на балотуван-
ня у довільній формі, згоди на збір та обробку персональних 
даних встановленого зразка. Документи подаються в одно-
му примірнику в папці для паперів.

У разі неподання будь-якого із зазначених документів 
кандидат не може бути зареєстрований. 

Документи подаються особисто або надсилаються по-
штою за адресою: Президія Національної академії наук Укра-
їни, вул. Володимирська, 54, Київ-30, 01601. Довідки за теле-
фонами: 234-2150, 234-0707, 235-3055.

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Від Національної академії наук України 
Національна академія наук України відповідно до свого Статуту повідомляє про наявність вакансій дійсних членів (академіків) і членів-ко-

респондентів НАН України з таких спеціальностей:
Геологія, седиментологія 1 -
Геохімія - 1
Географія  - 1
Геофізика - 1
Моделювання геосистем - 1
Геологія покладів вуглеводнів - 1

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ  
ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

Матеріалознавство, наноматеріали 1 -
Матеріалознавство, керамічні матеріали 1 -
Матеріалознавство, електрометалургія 1 -
Матеріалознавство тугоплавких сполук 1 -
Матеріалознавство, матеріали водневої  
енергетики 

- 1

Матеріалознавство, функціональні органічні 
наноматеріали 

- 1

Матеріалознавство, діагностика матеріалів - 1
Матеріалознавство, зварювання металів - 1
Матеріалознавство, порошкова металургія - 1
Матеріалознавство, обробка  матеріалів - 1
Матеріалознавство, плазмово-дугові  
технології

- 1

Матеріалознавство, технологія металів - 1
ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ПРОБЛЕМ  

ЕНЕРГЕТИКИ

Електроенергетика 1 -
Енергетика, машинобудування 1 -
Діагностика та надійність енергетичних комп-
лексів і об’єктів

1 -

Електротехнічні комплекси та системи - 1
Моделювання енергетичних систем - 1
Електромеханічні системи і апарати - 1

ВІДДІЛЕННЯ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ ТА ЕНЕРГЕТИКИ

Ядерна енергетика 1 -
Фізика плазми 1 -
Фізика високих енергій - 1
Ядерна фізика - 1
Радіаційне матеріалознавство,  радіаційні  
технології

- 1

Ядерна медична фізика - 1
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ

Органічна хімія 1 -
Неорганічна хімія 1 -
Кристалохімія 1 -
Нанохімія - 1

Хімічне матеріалознавство - 1
Органічна та біоорганічна хімія - 1
Супрамолекулярна хімія - 1
Екологічно безпечні хімічні технології - 1
Хімія комплексних сполук - 1

ВІДДІЛЕННЯ БІОХІМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ І МОЛЕКУЛЯРНОЇ  
БІОЛОГІЇ

Біохімія апоптозу 1 -
Нейрохірургія  1 -
Біофізика мембран 1 -
Молекулярна патофізіологія - 1
Сигнальні системи клітини - 1
Кріобіологія - 1
Аналітична ензимологія - 1
Кардіохірургія - 1

ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ

Рослинні біотехнології 1 -
Дендрохронологія - 1
Генетика рослин - 1
Екологія та таксономія безхребетних тварин - 1
Екологія лісів - 1
Мікологія - 1
Радіобіологія - 1
Морська біологія - 1

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

Статистика 1 -
Інформаційне забезпечення економіки - 1
Державний бюджет - 1
Фінанси - 1
Регіональна економіка - 1

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ, ФІЛОСОФІЇ ТА ПРАВА

Етнополітологія 1 -
Культурологія 1 -
Археологія  - 1
Історіографія - 1
Історія України - 1
Право - 1
Політологія - 1
Філософська антропологія - 1

ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ, МОВИ  
ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Українська мова 1 1
Літературознавство 1 -
Народознавство - 1
Мистецтвознавство - 1

В провадженні Шевченківського районно-
го суду м. Києва перебуває цивільна справа  
№ 755/16419/19, провадження 2/761/3206/2020 
за позовом Фещенко Ніни Олександріни до Ко-
жевнікова Олександра Олександровича, третя 
особа: Орган опіки та піклування Дніпровської 
районної в м. Києві державної адміністрації про 
позбавлення батьківських прав.

Шевченківський районний суд м. Києва ви-
кликає Кожевнікова О. О. в судове засідання 
по вищевказаній цивільній справі, яке відбу-
деться: 27 січня 2021 року о 13:30 в примі-
щенні Шевченківського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31 А, каб. 703.

У разі неявки відповідача до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомлен-
ням, а цивільна справа буде розглядатися за 
відсутності відповідача.

Суддя І.О. Макаренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваним Єфременку Ігорю Миколайовичу, 08.04.1972 р.н., проживаючому за 
адресою: вул. Генерала Потапенка, 341А, м. Лисичанськ Луганської області, Сєрозіді-
нову Вадиму Юрійовичу, 12.07.1964 р.н., проживаючому за адресою: вул. Миру, 46/11, 
м. Новодружеськ, м. Лисичанськ Луганської області, Горобинському Віталію Юрійови-
чу, 14.06.1987 р.н., проживаючому за адресою: вул. Глинки, 16/7, м. Лисичанськ Луган-
ської області, Артемчуку Олександру Олександровичу, 23.12.1989 р.н., проживаючо-
му за адресою: пр. Перемоги, 113/220, м. Лисичанськ Луганської області, відповідно до 
вимог ст.ст.133, 135, 297-5 КПК України необхідно з’явитися 18.01.2021, 19.01.2021 та 
20.01.2021 о 10.00 до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в 
Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова,1 до 
старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Буніної І.В. для вручення повідо-
млення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.260, ч.1 
ст.263, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437, ч.3 ст.146, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.438КК України, 
по кримінальному провадженню №12020130000000028, а також проведення інших слід-
чих та процесуальних дій по даному кримінальному провадженню. 

В провадженні Вищого антикорупційного суду перебу-
ває кримінальне провадження, внесене 06 червня 2014 ро-
ку до ЄРДР за № 12014100000000845 відносно Дьячен-
ка Геннадія Володимировича, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та від-
носно Радика Івана Львовича, 20.03.1975 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 
5 ст. 191 КК України.

Ухвалою від 25.11.2019 постановлено здійснювати спе-
ціальне судове провадження стосовно обвинуваченого 
Дьяченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 р.н. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.12.2019 
обвинувальний акт призначено до судового розгляду  у 
даному  кримінальному провадженні . 

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний 
суд викликає в судові засідання  на  14 год. 00 хв. 16 січня 
2021 року та на 09 год. 00 хв. 25 січня 2021 року обвину-
ваченого Дьяченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 
року народження, для розгляду вищезазначеного кримі-
нального провадження (судове засідання відбудеться  в 
приміщенні Вищого  антикорупційного суду за адресою: 
м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.  

Головуючий суддя: Мойсак С.М.  
Судді: Крикливий В.В., Хамзін Т.Р.

Інформація про процесуальні документи, 
що підлягають врученню обвинуваченим

У провадженні колегії суддів Вищого антикоруп-
ційного суду у складі Федорак Л.М. (головуюча), суд-
дів Строгого І.Л., Маслова В.В. перебуває криміналь-
не провадження № 42015110000000121 за обвинува-
ченням Онищенка Олександра Романовича у вчинен-
ні 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 Ген-
надіївни у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених 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.

З 10 грудня 2020 року копії процесуальних доку-
ментів, що підлягають врученню обвинуваченій Пав-
ленко О.Г., також надсилаються захиснику Овсянніко-
ву Віктору Володимировичу.

Повне товариство 

«Єгорова і компанія 

«Ломбард Партнер»
(код за ЄДРПОУ 40697630, 
місцезнаходження: 69057, 
м. Запоріжжя, просп. Собор-
ний, б. 156) повідомляє про 
припинення надання фінан-
сових послуг та прийняття 
загальними зборами учас-
ників рішення про подан-
ня до Національного банку 
України заяви про виклю-
чення інформації про фінан-
сову установу з Державного 
реєстру фінансових установ 
та анулювання Свідоцтва 
про реєстрацію фінансової 
установи.
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