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за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВІКТОР ЛЯШКО:
«Лихоманка у 88% 

хворих, сухий кашель у 
67%, слабкість у 38%, 

ускладнення дихання у 18%, 
біль у горлі у 13%, головний 

біль у 13%, біль у м’язах, 
відчуття холоду, 

нудота і блювота 
у 5–10%. Іноді 

нежить, діарея, 
кашель з кров’ю».

Банкнотно-монетний 
ряд скоротиться

ГАМАНЕЦЬ. Із 1 жовтня 2020 року монети номіналом 25 копійок 
і всі банкноти гривні, введені в обіг до 2003 року (1 і 2 гривні й мо-
нети 1 гривня зразка 1996 року), перестають бути засобом плате-
жу при здійсненні розрахунків готівкою. Від цієї дати вказані моне-
ти й банкноти вилучатимуть з обігу, замінюючи їх на відповідні мо-
нети зразка 2018 року. Таким чином НБУ впроваджує зміни в бан-
кнотно-монетному ряді гривні, спрямовані на подальше впорядку-
вання грошового обігу національної валюти. 

«Ми продовжуємо наводити лад у готівковому обігу і приводити 
його до світових стандартів. Головна мета наших рішень — спрости-
ти розрахунки готівкою й підвищити їх зручність для користувачів. Та-
кож ми дбаємо про економічну доцільність і підвищенні якості готів-
ки в обігу», — цитує пресслужба НБУ слова заступника голови прав-
ління установи Олексія Шабана. Завдяки цьому банкнотно-монет-
ний ряд гривні скоротиться із 17 номіналів до 12. У ньому залишить-
ся 6 номіналів монет і 6 номіналів банкнот, що відповідає міжнарод-
ній практиці. Він стане впорядкованим і зручним, запевнили в НБУ.

85,4 млрд грн
надійшло в серпні до загального фонду 
державного бюджету. Розпис виконано 

на 119,7%,  або +14 млрд грн

РЕСТАРТ. У Харківській області з міського та обласного 
бюджетів нинішнього року  надано рекордні 115 мільйонів 
гривень для реалізації програми молодіжного житлового 
кредитування та програми «Доступне житло»

Пільгове  
знову в тренді

Головний державний санітарний лікар про «рейтинг» 
симптомів COVID-19
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ДЕРЖАВНИЙ ІНТЕРЕС

Чим гордяться  
та що непокоїть 
лісівників Черкащини 
дізнавався  
«Урядовий кур’єр»

БУДЕННІ СПРАВИ

Новий законопроєкт, який пропонує 
Мінінфраструктури, передбачає, 
що водії таксі оформлюватимуть 
спеціальний патент, котрий надаватиме 
право на перевезення пасажирів 
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Уряд заохотить молодих аграріїв
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Визнано пріоритетність державної підтримки 
господарствам, де голова має вік до 35 років

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Кабінет Міністрів ухвалив рі-
шення про можливість прово-

дити роботу уряду та його коміте-
тів в режимі онлайн в умовах підви-

щення загроз через захворюваність 
СOVID-19. Про це під час засідання 
уряду повідомив Прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль.

«На жаль, небезпека СOVID-19 в 
Україні залишається стабільно ви-
сокою. Про це свідчить статистика, 

яку ми бачимо щодня. Для забезпе-
чення безперебійної роботи КМУ,  
вважаю за необхідне ухвалити по-
станови про можливість проведення 
засідань уряду в режимі онлайн», — 
наголосив урядовець. Міністр Кабі-
нету Міністрів Олег Немчінов, зо-

крема, уточнив: «Пропонуємо вне-
сти зміни до чинного регламенту, зо-
крема пункту 6 параграфу 14, яким 
передбачити проведення засідань 
уряду, а також урядових комітетів 
у режимі онлайн, відповідно до яко-
го головуючий буде формувати по-

рядок денний, а члени уряду змо-
жуть брати участь або безпосеред-
ньо в Будинку уряду, або перебу-
ваючи в режимі відеоконференції 
з використанням апаратного 
ресурсу Кабінету Міністрів із 
захищеним зв’язком».



Приватний виконавець виконавчого округу міста Києва Барладін  
Петро Олександрович повідомляє про відкриті виконавчі провадження, у 
зв’язку з чим, відповідно до ст. 18 Закону України «Про виконавче прова-
дження» до офісу приватного виконавця за адресою: м. Київ, вул. Смо-
ленська, 31/33, літ. «Б», 8 поверх (+380 67 904 92 93 e-mail: pv.barladin@
gmail.com) викликаються: 

Боржник за ВП № 60133659 Корж Роман Віталійович;
Боржник за ВП № 61245301 Корж Юрій Віталійович;
Боржник за ЗВП № 59533439 Єременко Андрій Євгенович;
Боржник за ВП № 62417563 Стеценко Рустам Вікторович;
Боржник за ВП № 56792997 Назаров Володимир Миколайович;
Боржник за ВП № 60998438 керівник Товариство з обмеженою відпо-

відальністю «Алєф — Груп»;
Боржник за ВП № 58508629 керівник Кредитна спілка «КС Володар».
Вказані особи (уповноважені особи) зобов’язані з’явитися до виконав-

ця 09.09.2020 о 12:30. При собі необхідно мати документи, що посвідчу-
ють особу. Наслідки неявки встановлені ст. 188-13 КУпАП. У разі наяв-
ності поважних причин, що унеможливлюють явку за викликом — нада-
ти відповідні пояснення та документальне підтвердження. 

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення 

Розшукуються спадкоємці Поплавського Павла Валентиновича,  
9 червня 1961 року народження, померлого 16 лютого 2020 року.  
Звертатися до приватного нотаріуса Зубарєва І. Ю. за адресою:  

місто Харків, майдан Конституції, 12.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +12 +17 +19 +24 Черкаська +14 +19 +19 +24
Житомирська +10 +15 +19 +24 Кіровоградська +15 +20 +22 +27
Чернігівська +12 +17 +19 +24 Полтавська +15 +20 +23 +28
Сумська +13 +18 +22 +27 Дніпропетровська +15 +20 +25 +30
Закарпатська +8 +13 +20 +25 Одеська +16 +21 +21 +26
Рівненська +8 +13 +19 +24 Миколаївська +15 +20 +25 +30
Львівська +8 +13 +19 +24 Херсонська +15 +20 +26 +31
Івано-Франківська +8 +13 +19 +24 Запорізька +15 +20 +25 +30
Волинська +8 +13 +19 +24 Харківська +15 +20 +25 +30
Хмельницька +9 +14 +19 +24 Донецька +15 +20 +26 +31
Чернівецька +9 +14 +19 +24 Луганська +15 +20 +25 +30
Тернопільська +8 +13 +19 +24 Крим +17 +22 +26 +31
Вінницька +12 +17 +19 +24 Київ +15 +17 +21 +23

Укргiдрометцентр

 У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний 
акт із матеріалами судового провадження у кримінальному провадженні за  
№ 52017000000000008 від 04 січня 2017 року за обвинуваченням Цибуль-
ського Юрія Олександровича  у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.15, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК 
України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 05.05.2020 року постанов-
лено здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному прова-
дженні за обвинуваченням Цибульського Юрія Олександровича у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 15, ч.5  
ст. 191, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

У зв’язку з чим викликається Цибульський Юрій Олександрович, 29 бе-
резня 1962 року народження, громадянин України, який народився у м. Ми-
колаєві, зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий 
Ріг, вул. Електрозаводська, 16, кв. 1, фактично проживає за адресою: Дні-
пропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, 20, який обвинувачу-
ється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 
ст.15, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, у судові засідан-
ня, які відбудуться 24 вересня 2020 року о 14:00 год., 5 жовтня 2020 року  
о 09:00 год., 13 листопада 2020 року о 14:00 год., 11 грудня 2020 року  
о 14:00 год. у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, про-
спект Перемоги, 41), головуючий суддя: Шкодін Я.В., судді: Дубас В.М., Фе-
дорак Л.М. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважаєть-
ся належним чином ознайомленим з її змістом.

Оголошення
про проведення конкурсу з придбання житла для військовослужбов-

ців Південного регіонального управління Державної прикордонної служби 
України у місті Ізмаїл Одеської області

1. Замовник:
1.1. Найменування: Південне регіональне управління Державної прикор-

донної служби України (військова частина 1469)
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14321802
1.3. Місцезнаходження: Україна, 65014, м. Одеса, вул. Жуковського, 1.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з 

Учасниками:
Секретар комісії — Рахманова Юлія Вікторівна,  тел. (048) 779-53-97, 
ел. адреса: vkb_pdru@ukr.net.
1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство внутрішніх справ Укра-

їни.
2. Джерело фінансування конкурсу: кошти державного бюджету України.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформація про 

закупівлю: www.mvs.gov.ua.
4. Інформація про предмет конкурсу:
4.1. Найменування предмета закупівлі:
1 (одна) чотирикімнатна квартира у м. Ізмаїл Одеської області.
4.2. Термін передачі квартири: до 07 листопада 2020 року.
5. Строк дії конкурсних пропозицій: 30 календарних днів.
6. Подання конкурсних пропозицій:
6.1. Місце:
поштою: Україна, 65014, м. Одеса, вул. Жуковського, 1.
нарочним: Україна, 65014, м. Одеса, вул. Жуковського, 1 (сектор контро-

лю та документального забезпечення).
6.2. Строк: до 22 вересня 2020 року.
6.3. Час: до 10:00 год.
7. Розкриття конкурсних пропозицій:
7.1. Місце: Україна, 65014, м. Одеса, вул. Жуковського, 1, зала нарад Пів-

денного регіонального управління Державної прикордонної служби України 
(військова частина 1469).

7.2. Дата: 22 вересня 2020 року.
7.3. Час: о 10:30 год.
8. Додаткова інформація: інформація  про проведення  конкурсу  та його  

результати опубліковується на веб-сайтах www.mvs.gov.ua, www.dpsu.gov.
ua та газеті «Урядовий Кур’єр».

Обвинувачений Кочкін Микола Борисович, 30.06.1960 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.110 ч.2 КК 
України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбу-
деться 10 вересня 2020 року о 16 годині 00 хвилин в приміщенні Біловод-
ського районного суду Луганської області за адресою: вул. Луганська, 30, 
смт Біловодськ, Луганської області, для участі в судовому засіданні як об-
винувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 
138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139,323 КПК 
України.

Суддя Булгакова Г.В.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
Заяви про проведення громадських слухань та визначення обсягу стра-

тегічної екологічної оцінки  — «Розділу охорона навколишнього природ-
ного середовища» до детального плану території земельних ділянок, орі-
єнтовною площею 1.7718 га для розміщення  складських приміщень з це-
хом по виробництву штучної ковбасної оболонки та приміщенням типогра-
фії за межами населеного пункту в адмінмежах Калинівської селищної ради 
Броварського району Київської області, розробляється відповідно розпоря-
дження Броварської РДА від 03.03.2020 року №86.

Замовник детального плану території — Броварська РДА.
Для ознайомлення звертатись в робочі дні з 9.00 до 17.00 протягом од-

ного місяця з моменту виходу публікації в газеті за адресою: м. Бровари, 
бульвар Незалежності, 39 (Приміщення відділу містобудування та архітек-
тури Броварської РДА).

Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій гро-
мадськості, — Начальник відділу містобудування, архітектури  житлово-ко-
мунального господарства та інфраструктури Броварської РДА Харитонюк 
Т.М.

Строк подання зауважень та пропозицій один місяць з дня публікації ого-
лошення в засобах масової інформації. Громадські слухання відбудуться 
28.09.2020 р. об 11:00 в приміщенні відділу містобудування та архітекту-
ри Броварської РДА.

Розробник детального плану території ТОВ «ГЕОФЕКТОРІ»

До уваги:
Приватного акціонерного товариства «ЗОРЯ» (с. Зарубинці,  

Збаразький р-н, Тернопільська обл., 47343, ідентифікаційний  
код юридичної особи 14056139), товариства з обмеженою  
відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  

«ГЕТЬМАН» (вул. Волинська, 10А, м. Львів, Львівська обл., 79024,  
ідентифікаційний код юридичної особи 31804036), державного  

підприємства «УГЕРСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД»  
(вул. І.Франка, 2, село Угерсько, Стрийський р-н, Львівська обл., 82424, 

ідентифікаційний код юридичної особи 00374733).
У зв’язку з ненаданням інформації Антимонопольному комітету України 

на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету Укра-
їни від 29.01.2020 № 126-29/02-1469 приватним акціонерним товариством 
«ЗОРЯ» (с. Зарубинці, Збаразький р-н, Тернопільська обл., 47343, іден-
тифікаційний код юридичної особи 14056139), на вимогу від 06.03.2020  
№ 126-29/02-3349 товариством з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГЕТЬМАН» (вул. Волинська, 10А, м. Львів, 
Львівська обл., 79024, ідентифікаційний код юридичної особи 31804036), 
на вимогу від 06.03.2020 № 126-29/02-3339 державним підприємством 
«УГЕРСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД» (вул. І.Франка, 2, село Угерсько, Стрий-
ський р-н, Львівська обл., 82424, ідентифікаційний код юридичної особи 
00374733), на підставі пункту 23 Правил розгляду заяв і справ про порушен-
ня законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених роз-
порядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року  
№ 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за  
№ 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України 
від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами) вищезазначені вимоги про на-
дання інформації розміщені на офіційному веб-сайті Антимонопольного ко-
мітету України (http://www.amcu.gov.ua) в розділі «Розгляд справ».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  

при здійсненні спеціального досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, необхідно з’явитися 09 

вересня 2020 року об 11:00 годині до слідчого відділу ГУ СБУ в Автоном-

ній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон), до слідчого Потапсько-

го О.А. (м. Херсон, вул. Перекопська, 5), або прокурора відділу прокуратури 

Автономної Республіки Крим Яриш С.Ю., (м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, 

3-й поверх) для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, 

вручення повідомлень про підозру, обвинувального акта та реєстру матеріа-

лів у порядку ст. 290 КПК України, а також для участі в проведенні слідчих та 

процесуальних дій    при здійсненні спеціального досудового розслідування:

— Кіяшко Роман Володимирович, 28.01.1969 року народження, гро-

мадянин України, який зареєстрований за адресою: Україна, м. Севас-

тополь, вул. Дмитра Ульянова, 4, кв. 20, у кримінальному провадженні  

№ 22020011000000008 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваному Лебедєву Максиму Володимировичу, 28.06.1980 р.н., 

який зареєстрований та проживає за адресою: Донецька область, м. Гор-

лівка, вул. 40 років України, буд. 19, кв. 30, на підставі ст.ст. 133, 135, 136, 

138, 139  КПК України, Вам необхідно з’явитися 08.09.2020 в період часу з 

09:00 до 15:00 до каб. № 309 слідчого відділу 2 управління (з дислокаці-

єю у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби безпе-

ки України в Донецькій та Луганській областях до старшого слідчого в ОВС 

Фесенка Станіслава Сергійовича, за адресою: Донецька область, м. Маріу-

поль, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для ознайомлення з матеріалами 

кримінального провадження, а також вручення обвинувального акта та ре-

єстру матеріалів досудового розслідування по кримінальному проваджен-

ню № 22016000000000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-

слідувань 09.02.2016, за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України як підозрю-

ваному.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
Заяви про проведення громадських слухань та визначення обсягу стра-

тегічної екологічної оцінки — «Розділу охорона навколишнього природ-
ного середовища» до детального плану території земельних ділянок за-
гальною площею 0.3042 га, кадастрові номери 3221286801:01:071:0037 та 
3221286801:01:071:0042 для розміщення та експлуатації основних, підсо-
бних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машино-
будівної та іншої промисловості (складу харчової суміші рослинного похо-
дження) в с. Пухівка, урочище «Оглухів» Броварського району Київської об-
ласті.

Детальний план території розроблено згідно рішення № 1642-ХLVІІ-VII  
від 16 липня 2020 р.

Строк громадського обговорення заяви – 15 днів з дати даної публікації.
 Пропозиції та зауваження надаються у письмовій формі за адресою:  

с. Пухівка, вул. Центральна, 118а, Пухівська сільська рада та на електронну 
пошту pukhivka@ukr.net.

Детальна інформація на сайті pukhivka-rada.gov.ua
Розробник детального плану території ТОВ «ГЕОФЕКТОРІ»

Кремінський районний суд Луганської області, що розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Чуба Сергія 
Михайловича як обвинуваченого в судове засідання в кримінальному про-
вадженні справа № 420/953/17, провадження №1-кп/414/12/2020 стосовно 
Чуба Сергія Михайловича, обвинуваченого за ст.258-3 КК України, яке від-
будеться 14 вересня 2020 року о 09 годині 30 хвилин. Згідно з ухвалою від 
04.08.2017 року здійснюється спеціальне судове провадження в справі.

Суддя Акулов Є.М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Фанду Яну Оле-

гівну, 23.03.1985 року народження, зареєстровану в с. Спартак, Доне-
цька обл., Ясинуватський р-н, обвинувачену в кримінальному провадженні  
№ 22020260000000051 від 06.08.2020 року за ст. 258-3 ч.1 КК України.

Судове засідання відбудеться 09 вересня 2020 року об 11:00 годині за 
адресою: 58001, м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 11.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченої Фанди Яни 
Олегівни у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження остання вважається належним чином ознайомленою з її змістом.

Суддя Слободян Г.М. 

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» повідомляє про втрату бланка  

суворої звітності поліса ОСЦПВ в кількості одна шт.: АО2851729.  

Вважати його недійсним.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в підготов-
че судове засідання як обвинувачену Степіну Олену Сергіївну, 06.12.1978 ро-
ку народження, зареєстровану та проживаючу за адресою: вул. 2-га Кожев-
на, буд.93, м. Луганськ  по кримінальній справі  №433/10/19  за обвинува-
ченням за ч.5 ст.27, ч.1 ст.109, ч.5 ст.27, ч.2 ст.110 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 15.09.2020 року о 10 годині 00 
хвилин у залі Білокуракинського районного суду Луганської області, місце-
знаходження зареєстроване за адресою: 92200, Луганська область, Білоку-
ракинський 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.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області 

(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться криміналь-
не провадження № 22018060000000011 (номер справи 1-кп/243/782/2020) 
за обвинуваченням Кульназарова Миколи Беріковича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 258 ч.1, ст. 260 ч.2 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Фалін І.Ю. 
викликає обвинуваченого Кульназарова Миколу Беріковича, який заре-
єстрований за адресою: Житомирська область, м. Коростишів, пров.Дач-
ний,13, у судові засідання, які відбудуться 11 вересня 2020 року о 13-15 
год., 30 вересня 2020 року о 13-00 год., у залі судового засідання № 5.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигля-
ді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд від-
кладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів 
до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити 
ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього 
грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.
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