НАС ВІТАЮТЬ

ДОКУМЕНТИ

4

6

З перших днів існування
і досі нашій газеті щастить на
читачів і авторів. Сьогодні їхнє
слово про газету особливо
важливе

Закон України
«Про надання
будівельної
продукції
на ринку»
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ЦІНА ДОГОВІРНА

Прем’єр-міністр
України
Денис ШМИГАЛЬ:

Фото Володимира ЗАЇКИ

Нам 30 років!

ПРИВІТАННЯ З НАГОДИ 30-РІЧЧЯ ГАЗЕТИ
«УРЯДОВИЙ КУР’ЄР»

Шановні друзі!
Від імені Уряду та від себе особисто вітаю колектив
«Урядового кур’єра» із тридцятиріччям створення видання. Дякую за високий професіоналізм творчого колективу в усі часи існування газети. Важливість видання важко переоцінити, адже
30 років поспіль п’ять разів на тиждень газета надає повну, неупереджену та вичерпну інформацію про діяльність Президента й Уряду України,
друкує на своїх сторінках тексти законів України,
указів Президента, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів.
Газета стала свідком нашої незалежності та всіх
головних подій в історії сучасної України. Працівники видання брали безпосередню участь у формуванні традиції відкритості та прозорості Уряду
та органів влади перед суспільством. Це важливий
внесок видання, яким мають пишатися його працівники.
У цей непростий час пандемії я хочу побажати
колективу видання міцного здоров’я та добробуту. Плідної, цікавої роботи, наснаги та подальших
успіхів!

Міністр Кабінету
Міністрів України
Олег НЕМЧІНОВ:
Вітаю колектив «Урядового
кур’єра» із 30-річчям видання!
Бажаю натхнення, наснаги на
нові цікаві матеріали, миру та
затишку, процвітання та міцного здоров’я вам та вашим близьким. Дякую за вашу щоденну
кропітку працю, за самовіддачу та той корисний внесок, що кожен із вас робить
для суспільства. Завдяки вашій величезній роботі
корабель вашої редакції успішно рухається по хвилях сьогодення. Йому не зашкодять шторми та бурі,
оскільки згуртований екіпаж зможе встояти перед
найсильнішою стихією.

Наша газета одна з небагатьох у країні, що виходить п’ять разів на тиждень

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ! Сьогодні «Урядовий кур’єр» відзначає

вихід першого номера

Уряд провів перше засідання онлайн
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Глава уряду закликав керівників компаній максимально

переходити у формат онлайн-роботи, щоб розірвати ланцюжок передачі коронавірусу
Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

П

оточне засідання уряду вперше відбулося повністю в
онлайн-режимі. Прем’єр-міністр
Денис Шмигаль зазначив: це до-

водить, що уряд також успішно діджиталізується. Він закликав керівників українських компаній
переходити максимально у формат онлайн-роботи, щоб створити
умови для розірвання епідемічного ланцюжка. І нагадав, що мину-

лого тижня Кабмін ухвалив рішення проводити наради та засідання
виключно в режимі онлайн через
загострення епідемічної ситуації
у країні.
У розвиток теми діджиталізації Кабінет Міністрів вніс зміни до

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080039

USD за28.3989
1 долар США

EUR 33.3133
за 1 євро

процедури документування діяльності виконавчих органів влади,
згідно з якими електронна форма підготовки документів визначається як основна. Але це не стосується документів, які містять інформацію з обмеженим доступом.

Постанова визначає, що паперові копії електронних документів готують тільки як виняток або як прямо передбачену
законодавством необхідність, повідомляє
УНІАН.

2

встановлені Національним банком України на 29 жовтня 2020 року

RUB 3.6094
/ AU 53381.13
за 10 рублів

AG 665.24за 1 тройську
PTунцію
24426.75

PD 63870.26

12

УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Листопад — зимі брат

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТРАДИЦІЇ.  На Пилипа господині готують обрядову вечерю:
Фото з сайту panorama.pub

борщ, локшину, пироги, смаження
Павло ЛАРІОНОВ
для «Урядового кур’єра»

Д

ень Покрови Пресвятої
Богородиці був
погожим, але прохолодним. Лише у Карпатах випав перший короткочасний сніг. Тож за народними прикметами, упродовж останнього місяця
осені холоднітиме й надалі. Такий прогноз підтверджують і професійні синоптики. До кінця місяця
денна температура знижуватиметься вдень від 9
до 1 градуса тепла, а нічна
— від 3 до 8 градусів морозу. «Листопад — зимі
брат», «У листопада осінь
бореться з зимою», — кажуть прислів’я.
Але як свідчать факти,
природа останнім часом
вносить істотні поправки в
будь-які прогнози. У жовтні раптові стихійні лиха сталися в Індії та Італії
(повені), шторм «Алекс» у
Франції й ураган «Дельта» на півдні Мексики, нищівні пожежі у Туреччині
й Танзанії. Продемонстрував руйнівну силу цього
місяця в Україні могутній
буревій.
Отже, листопад буде холодним. А якими будуть
наступні зима, весна, літо? Звернімося традиційно до прикмет і прогнозів
успадкованих нами від дідів-прадідів. У листопаді старі люди звертають
особливу увагу на стан погоди у такі дні релігійних
свят: Дмитра Солунського. Дідів день (8), Параскеви П’ятниці (10), Кузьми і
Дем’яна (14), Архістратига
Михаїла (21), Пилипа (27).
Здавна вважають, що
на Дмитра завершується
хліборобський рік. До цього дня слід зібрати врожай
городини. До млина везли на перший помел збіжжя. З борошна нового врожаю пекли калачі й під час
святкової літургії роздавали їх парафіянам. Удома на покутті під образами ставили миску зі стравою і кухлик води. За столом під час сімейної трапези поминали дідів і прадідів до дванадцятого коліна. Ця традиція збереглася до наших днів.
Від Дмитра на землі господарює зима. Якщо цього дня випаде сніг, холодатиме до кінця місяця. Дощ

Під час посту смакуйте страви з грибами

НАШ КАЛЕНДАР
1 листопада
2 листопада

–– День працівника соціальної сфери
–– М
 іжнародний день припинення безкар
ності за злочини проти журналістів
3 листопада
–– Д
 ень інженерних військ;
День ракетних військ і артилерії
4 листопада
–– Д
 ень залізничника;
360 років тому (1660) козацькі війська пере
могли московитів під проводом Шереметьє
ва під Чудновом (нині Житомирщина)
5 листопада
–– В
 сесвітній день поширення інформації
про проблеми цунамі
6 листопада
–– М
 іжнародний день запобігання експлуа
тації довкілля під час війни та збройних
конфліктів;
		
60 років тому (1960) у Києві запущено в
дію першу лінію метрополітену завдовжки
5 км (станції «Вокзальна» –– «Дніпро»)
7 листопада
–– 8
 0 років тому (1940) у Канаді створено
Комітет українців Канади
8 листопада
–– День виноградарів, виноробів і садівників
9 листопада
–– Д
 ень української писемності та мови;
Всеукраїнський день працівників культу
ри та майстрів народного мистецтва
9––15 листопада –– М
 іжнародний тиждень науки та миру
10 листопада
–– В
 сесвітній день науки задля миру та роз
витку
14 листопада
–– В
 сесвітній день боротьби із захворюван
ням на цукровий діабет
15 листопада
–– День працівників сільського господарства;
Всесвітній день пам’яті жертв дорожньотранспортних пригод
16 листопада
–– Д
 ень працівників радіо, телебачення та
зв’язку
17 листопада
–– День студента
19 листопада
–– Д
 ень скловиробника; День працівників
гідрометеорологічної служби; Всесвітній
день філософії
20 листопада
–– В
 сесвітній день дитини; День індустріалі
зації Африки
21 листопада
–– Д
 ень гідності та свободи; День десантноштурмових військ; Всесвітній день теле
бачення
25 листопада
–– М
 іжнародний день боротьби за ліквіда
цію насильства над жінками
28 листопада
–– Д
 ень пам’яті жертв голодоморів
29 листопада
–– М
 іжнародний день солідарності з палес
тинським народом

з відлигою віщуватимуть
теплу зиму і ранню весну.
Параскеви П’ятниці —
жіноче свято. Цього дня
жінки постують і не беруться за роботу. Навіть
не можна розчісувати коси. Варто здійснити добрий вчинок на користь
ближнім. Якщо на Параски погода сонячна, зима
буде теплою, а якщо небо у
хмарах, у грудні почнуться сильні морози.
Кузьму і Дем’яна вважають опікунами бідних, вони оберігають їх від
усяких негараздів. Цього
дня вперше від весняного
Юрія (6 травня) пастухи
голять бороди і стрижуть
волосся на голові, бо протягом сезону не годилося брати в руки бритву —
«щоб худоба не хворіла, а
вівці не губили вовни». Якщо цього дня випаде сніг,
весна буде з повенями, а
якщо день видасться теплим, то й зима буде лагідною.
Свято Архістратига Михайла здавна вважали
днем початку зими. «Приїде Михайло на білому коні — зиму приведе», «Михайло крижані мости мостить, по них привезе зиму в гості», — свідчать
прислів’я. Якщо цього дня
трава вкрита памороззю,
хмарно, незабаром слід
очікувати на великі снігопади. Туман і відлига затримають наступ холодів
до Варвари (17 грудня) та
Миколи (19 грудня).
Свято Пилипа — останній день перед початком зимового посту, що триває до
6 січня. Господині готують
обрядову вечерю: борщ,
локшину, вареники, смаження. За святковим столом збираються заміжні
дочки з чоловіками, куми.
Упродовж Пилипівського
посту слід вживати рибу,
овочі, гарбузову та гречану
каші, борщі та юшки із грибами. До речі, гриби цього
року вродили добре.
Якщо у листопаді снігу
надме, літо буде врожайним.
Теплий листопад — лагідна зима.
Північно-східний вітер
принесе мокрий сніг.
Якщо дерева впродовж
місяця не скинуть листя,
зима буде затяжною.
Яка погода в листопаді,
така й весна.

ОГОЛОШЕННЯ
Втрачене посвідчення арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 11,
що було видане Міністерством юстиції України арбітражному
керуючому Микитьону Віктору Васильовичу,
вважати недійсним.

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

Приватний нотаріус Сумського районного нотаріального округу Сумської
області Хоменко О.В. просить усіх спадкоємців Руднєвської Наталії Дмитрівни, яка померла 10 лютого 2017 року, останнім місцем проживання якої було село Симонівка, вулиця Горна, будинок 20, Сумського району Сумської
області — Руднєвського Івана Дмитровича, Руднєвського Олександра Дмитровича та Паніщеву Ніну Дмитрівну в термін до 23 листопада 2020 року
звернутися до нотаріуса за адресою: 40035, місто Суми, проспект М. Лушпи, будинок 5, корпус 30, квартира 131, або за телефонами: (0542) 79-57-39,
068-517-33-04, 099-422-73-04.

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБА

9..14
4..9

8..13
4..9

10..15
4..9

11..16
5..10

13..18
6..11

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 30 ЖОВТНЯ
Oбласть

Нiч

Київська

День

Oбласть

Нiч

+4 +9 +9 +14

Черкаська

+4 +9 +10 + 15

Житомирська

+4 +9 +9 +14

Кіровоградська

+4 +9 +10 + 15

Чернігівська

+4 +9 +9 +14

Полтавська

+4 +9 +10 + 15

Сумська

+4 +9 +9 +14

Дніпропетровська +5 +10 +10 + 15

Закарпатська

+3 +8 +8 +13

Одеська

+6 +11 +13 + 18

Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська

+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4

Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим

+6
+6
+6
+5
+5
+5
+8

Вінницька

+4 +9 +10 +15

+9
+9
+9
+9
+9
+9
+9

+8
+8
+8
+8
+8
+8
+8

+13
+13
+13
+13
+13
+13
+13

Київ

+11
+11
+11
+10
+10
+10
+13

День

+13 + 18
+13 + 18
+13 + 18
+10 + 15
+11 + 16
+11 + 16
+14 + 19

+6 +8 +11 + 13
Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ
Шановний Павло Миколайовичу!
Великоновосілківська державна нотаріальна контора повідомляє про відкриття спадкової
справи до майна після смерті Вашого батька Катранжі Миколи Костянтиновича, який помер
27 липня 2020 року, що народився 12 лютого 1938 року та проживав на день смерті за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, село Багатир, вулиця Маяковського,
будинок 20.
За повідомленням спадкоємця першої черги - сина померлого Катранжі Віталія Миколайовича, який звернувся до нотаріальної контори 08.10.2020 року та подав заяву про прийняття спадщини за законом в заяві зазначено, що Ви також є спадкоємцем першої черги, у відповідності до ст. 1261 Цивільного кодексу України, яка передбачає: «У першу чергу право на
спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та
народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки», тому Вам необхідно вирішити питання про Ваше бажання чи відмову оформити свої спадкові права після смерті Вашого батька Катранжі Миколи Костянтиновича, який помер 27 липня 2020 року.
Якщо Ви не з’явитесь до нотаріальної контори в строк до 27 січня 2021 року, або не надійде Ваше звернення, у цьому випадку свідоцтво про право на спадщину буде видано спадкоємцю за законом, який подав заяву про прийняття спадщини.
Телефон для зв’язку 099 944 3743.
Державний нотаріус С. В. Кравець

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 417/3350/16-к за обвинуваченням Гноєвого Дмитра Сергійовича у вчиненні кримінального правопорушення, 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 Гноєвого Дмитра Сергійовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 06 листопада 2020 року
о 14 годині 00 хвилин у залі судових засідань Марківського районного суду
Луганської області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської області, 92400.
Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 417/3352/16-к за обвинуваченням Громова Володимира Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, 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 Громова Володимира Володимировича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 06 листопада
2020 року об 11 годині 30 хвилин у залі судових засідань Марківського районного суду Луганської області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської області, 92400.
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