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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО РАЗУМКОВ:
«Прийнята одноголосна 

позиція про те,  
щоб відтермінувати 

застосування  
касових апаратів  

для спрощеної системи  
оподаткування на рік 
— до 1.01.2022 року».

ПРЕЗИДЕНТ ЛІГИ УКРАЇНСЬКИХ 
МЕЦЕНАТІВ ВОЛОДИМИР ЗАГОРІЙ: 
«Сьогодні у молоді 
відчутний запит  
на державну мову,  
а конкурс імені Яцика 
допомагає його 
реалізувати»
Сьогодні в Україні, як і у Європі та світі, важко знайти 

подібне творче змагання на кшталт Міжнародного 
конкурсу з української мови ім. П. Яцика. Започаткова-
ний два десятиріччя тому, за цей час до нього долучили-
ся мільйони учасників не тільки в Україні, а й на різних 
континентах планети. Є численні приклади, коли у мов-
ному змаганні вже беруть участь діти тих, хто були кон-
курсантами-старшокласниками 15—18 років тому. Тоб-
то це власний духовний український бренд. Ось і 9 лис-
топада конкурс стартуватиме 21-й раз. 

Про окремі проміжні підсумки мовного марафону, його 
державницьке та освітянське значення читачам «Уря-
дового кур’єра» розповідає один із засновників і прези-
дент Міжнародного благодійного фонду «Ліга україн-
ських меценатів» Володимир ЗАГОРІЙ.

УК Володимире Антоновичу, позаду 20 конкурсів, 
які вже стали історією. У них — сотні цікавих сю-
жетів, але, певно, є щось найголовніше з усього, що 
запам’яталося?

Це незмінний ентузіазм конкурсантів. Можуть ска-
зати: то, мовляв, була сенсаційна новина, змагайтеся, а 
тим, хто переможе, грошові призи. І в цьому є одна з від-
гадок такої незмінної зацікавленості ідеєю конкур-
су. Але з роками вона — цілком природно — може 
зовсім згаснути... 

4,69 млрд дол. 
становив експорт з України у жовтні, 
що на 10,41% більше, ніж у вересні

ЧУЖІ ЕКРАН ТА ЕФІР. Жителі прикордонних областей України 
змушені дивитися НЕукраїнські телеканали та слухати 
НЕукраїнські радіостанції

Першими через 
державний кордон 
сунуть не ворожі танки, 
а пропагандисти

Голова Верховної Ради про підсумки наради керівництва 
парламенту та представників всіх депутатських фракцій 
та груп
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Підбито підсумки 
цьогорічного вступу до 
українських вишів осіб 
з тимчасово окупованих 
територій

ПРАВО НА ОСВІТУ

Закон 
України  
«Про 
розвідку»
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Проєкт Держбюджету-2021 готовий  
до винесення в сесійну залу 

ОСНОВНИЙ КОШТОРИС.  У 
парламентському комітеті з пи-
тань бюджету завершено масш-
табну підготовчу роботу з опра-
цювання законопроєкту про Дер-
жавний бюджет України на 2021 
рік. Пропонується збільшити до-
ходи держбюджету на 20,2 мі-
льярда гривень та здійснити пев-
ний перерозподіл видатків. За 
рахунок цього з’явилася можли-
вість підтримати пропозиції за 
окремими програмами.  Про це у 
facebook повідомив голова комі-

тету Юрій Арістов. І зазначив, що 
загалом було опрацьовано 2451 
пропозицію, значна частина з 
яких не збалансовані чи нереаліс-
тичні. І для врахування всіх пропо-
зицій необхідно було близько 1,5 
трильйона гривень, тобто, фак-
тично  —  ще один бюджет. 

Наразі комітет пропонує вра-
хувати пропозиції про збільшен-
ня бюджетних видатків на окре-
мі програми та заходи у сфе-
рі охорони здоров’я, освіти, соці-
ального захисту, культури, спор-

ту; забезпечення функціонуван-
ня дипустанов; утилізацію твер-
дого ракетного палива; надання 
держпідтримки сільгосптоваро-
виробникам; реалізацію держав-
них інвестиційних та інфраструк-
турних проєктів.  Комітет пропо-
нує надати доручення уряду під 
час підготовки законопроєкту до 
другого читання опрацювати й ін-
ші пропозиції з метою пошуку ре-
сурсу для підвищення держав-
них соцстандартів, насамперед 
— прожиткового мінімуму, вихо-

дячи з фінансових можливостей 
держави; належного фінансово-
го забезпечення оплати праці пе-
дагогічних працівників; збільшен-
ня надходжень від приватизації 
держмайна з відповідним змен-
шенням держзапозичень і гра-
ничного обсягу держборгу.

Пропозиції нардепів щодо 
окремих субвенцій місцевим бю-
джетам запропоновано вирішу-
вати в межах передбаченої суб-
венції на соціально-економічний 
розвиток відповідних територій
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 5 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська -1 +4 +4 +9 Черкаська -1 +4 +6 +11
Житомирська +1 +6 +4 +9 Кіровоградська +1 +6 +7 +12
Чернігівська -1 +4 +4 +9 Полтавська +1 +6 +6 +11
Сумська -1 +4 +4 +9 Дніпропетровська +2 +7 +8 +13
Закарпатська +2 +7 +6 +11 Одеська +3 +8 +9 +14
Рівненська +1 +6 +5 +10 Миколаївська +2 +7 +9 +14
Львівська +2 +7 +4 +9 Херсонська +2 +7 +10 +15
Івано-Франківська +2 +7 +4 +9 Запорізька +3 +8 +10 +15
Волинська +1 +6 +5 +10 Харківська +1 +6 +7 +12
Хмельницька +1 +6 +4 +9 Донецька +2 +7 +9 +14
Чернівецька +2 +7 +4 +9 Луганська +1 +6 +8 +13
Тернопільська +2 +7 +4 +9 Крим +3 +8 +10 +15
Вінницька -1 +4 +6 +11 Київ +2 +4 +6 +8

Укргiдрометцентр

До уваги
товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТРОКУБ» 

 (ідентифікаційний код юридичної особи 40391324).
За результатами розгляду справи № 2/01-50-19 про вчинення товари-

ством з обмеженою відповідальністю «МЕТРОКУБ» (вул. Пушкінська, 106, 
к. 304, м. Харків, 61023, ідентифікаційний код юридичної особи 40391324) 
порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 стат-
ті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді анти-
конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тор-
гів, проведених відповідно до оголошень №№ UA-2018-11-01-002439-b,  
UA-2018-10-02-002215-c, UА-2018-08-23-001766-а, UА-2018-09-11-002567-с, 
UА-2018-11-08- 002705-c, Тимчасовою адміністративною колегією Анти-
монопольного комітету України прийнято рішення від 30 липня 2020 року  
№ 8-р/тк.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному вебсайті Ан-
тимонопольного комітету України (http://www.amcu.gov.ua) в розділі «Зако-
нодавство» — «Рішення АМКУ».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої стат-
ті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропе-
тровська перебуває кримінальна справа № 426/1211/17 (провадження  
№ 1-кп/204/73/20) за обвинуваченням Плотницького Ігоря Венедиктовича, 
24 червня 1964 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК Укра-
їни, Патрушева Андрія Олександровича, 08 грудня 1967 р.н., у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ст. 437 КК 
України, Гурєєва Олександра Васильовича, 13 липня 1960 р.н., у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Обвинувачені Плотницький Ігор Венедиктович, Патрушев Андрій Олек-
сандрович, Гурєєв Олександр Васильович викликаються в судове засідан-
ня на 11 листопада 2020 року на 10:30 годину у приміщення Красногвар-
дійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро, пр. 
Пушкіна, буд. 77-б, каб. № 23. Справа розглядається під головуванням  
судді Білик І.А.

Після опублікування оголошення про виклик в пресі обвинувачені вва-
жаються повідомленими про дату, час і місце розгляду справи. Наслідки 
неприбуття обвинуваченого до суду передбачені ст. 139, 323 КПК України.

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

(84100 м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться криміналь-
не провадження № 42016221320000106 (номер справи 1-кп/243/74/2020) за 
обвинуваченням Бірюкова Сергія Леонідовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Воронков 
Д.В. викликає обвинуваченого Бірюкова Сергія Леонідовича, який зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Сєченова, бу-
динок № 96, квартира № 52, у підготовче засідання, яке відбудеться 11 лис-
топада 2020 року об 11 годині 00 хвилин 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.

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

диться кримінальне провадження № 127/7452/17 за обвинуваченням Верхо-
вода Сергія Миколайовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марківський районний суд 
Луганської області викликає Верховода Сергія Миколайовича в підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 09 листопада 2020 року о 10 годині 00 
хвилин у залі судових засідань Марківського районного суду Луганської об-
ласті за адресою (пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка, Марківського району, 
Луганської області, 92400). Головуючий по справі суддя Рукас О.В.

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

диться кримінальне провадження № 417/813/18 за обвинуваченням Бобри-
шева В’ячеслава Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, суддя Марківського район-
ного суду Луганської області Чернік А.П. викликає Бобришева В’ячеслава Ві-
кторовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 09 листопада 2020 
року об 11 годині 30 хвилин у залі судових засідань Марківського районно-
го суду Луганської області за адресою (пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка, 
Марківського району, Луганської області, 92400).

Повідомляємо, що відкрито спадкову справу після померлого 16.11.2019 р. 
Бубель Віктора Генріховича, 14.08.1953 р. Усіх спадкоємців запрошуємо до 
приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Крето-
вої Н.Б. м. Дніпро, ж/м Покровський, 5т/3. 

Розшукуються спадкоємці Іванова Дмитра Анатолійовича, 

20.07.1964 р.н., померлого 06.04.2020 року. Звертатися до приватного 

нотаріуса Зубарєва І.Ю. за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 12.

Відкрилась спадщина після померлого 04.03.2020 року Мильцова Сергія 

Миколайовича, який народився 08 червня 1960 року. Прошу Мільцова Сер-

гія Сергійовича з’явитися для прийняття спадщини до приватного нотаріу-

са ЗМНО Вартанової О.С. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Гово-

рухи, буд.59 «в», тел. 050-289-15-69, протягом 30 календарних днів з дня 

публікації цього оголошення. Після спливу 30 календарних днів свідоцтво 

про право на спадщину буде видано спадкоємцям, які приймуть спадщину.

Втрачений кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окре-

мих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури Се-

рія АР № 003505, виданий Міністерством регіонального розвитку, будівни-

цтва та житлово-комунального господарства України атестаційною архітек-

турно-будівельною комісією 21.09.2012 року на ім’я Турченко Ірина Вікто-

рівна, вважати недійсним.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження № 233/2982/17 за обвинувачен-
ням Федяніна Максима Сергійовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч.2 ст.258 - 5 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима Сергійовича в підго-
товче судове засідання на 10 листопада 2020 року о 09 годині 30 хвилин, 
яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корпус 2. 

Суддя А. І. Міросєді

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового 
провадження викликає в якості обвинуваченого Сикала Вадима Петровича, 
23.04.1976 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, м. Рубіжне, вул. Радіщева, буд. 29а, кв. 2, за матеріалами криміналь-
ного провадження № 428/7944/18, 1-кп/425/197/20, на підставі обвинуваль-
ного акта відносно Сикала В.П. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Сикалу В.П. необхідно прибути до підготовчого судово-
го засідання, яке відбудеться 10 листопада 2020 року об 11 год. 00 хв. в при-
міщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається пові-
домленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваче-
ного справу буде розглянуто за його відсутності. 

Суддя Козюменська В.В.

Харківський апеляційний суд викликає Губіна Владислава Валерійовича, 
12.08.1974 року народження, на 15-00 годину 22 грудня 2020 року для учас-
ті в розгляді апеляційних скарг прокурора та захисника Кундіуса І.В. на ви-
рок Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 13 квітня 2018 ро-
ку відносно Губіна Владислава Валерійовича. Судове засідання відбудеться 
в приміщенні Харківського апеляційного суду (м. Харків, майдан Героїв Не-
бесної Сотні, 36, другий поверх, зала судових засідань № 16).

Суддя І.Б.Савченко

Судове засідання по спеціальному кримінальному провадженню віднос-
но Полторацької І.І., яка обвинувачується у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 110,  ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
призначене на 09-30 год. 11 листопада 2020р. в приміщенні суду за адре-
сою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 208.

До суду в якості обвинуваченої на 11 листопада 2020 року о 09-30 год. ви-
кликається Полторацька Ірина Іванівна. 

Суддя  Троценко Т.А

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання як 
обвинуваченого Митракова Миколу Володимировича, 25.07.1964р.н., уро-
дженця м. Кіровськ, Луганської області, громадянина України, зареєстрова-
ного за адресою: Луганська область, м.Кадіївка (Стаханов), вул. Н.Курченко, 
24, кв.36, фактично мешкає в м. Алчевськ Луганської області.

Судове засідання відбудеться 11 листопада 2020 року о 10:40 год. в при-
міщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб.218.

Суддя Ю.В. Рябуха

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» повідомляє про втрату бланків суворої звітнос-

ті полісу ОСЦПВ в кількості 22 шт.: АО3715714, АО1779936, АО3702600, 

АО0301902, АО0658768, АО0658771, АО0658774, АО2420458, АО2450943, 

АО3723969, АО3723970, АО4165081, АО1799884, АО0646380, АО1753744, 

АО1788917, АО1801679, АО2441191, АО2447477, АО0408857, АО1286530, 

АО2415001. Вважати зазначені бланки недійсними.

Судове засідання по спеціальному судовому провадженню у криміналь-
ному провадженні відносно Бабаніна Сергія Миколайовича, який обвинува-
чується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 
258-3 КК України відбудеться о 14-00 год. 11 листопада 2020 року в примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області за адресою: 
Запорізька область,  м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачений на 11 листопада 2020 року о 14 годині 00 хви-
лин викликається Бабанін Сергій Миколайович.  

Суддя Троценко Т.А.

 Повістка про виклик до суду
Судове засідання по спеціальному судовому провадженню у криміналь-

ному провадженні відносно Луценка Олександра Олександровича, обвину-
ваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК 
України відбудеться о 09-30 год. 12 листопада 2020 року в приміщенні су-
ду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 
208.

До суду в якості обвинуваченого на  12 листопада 2020 року о 09-30 год. 
викликається Луценко Олександр Олександрович.  

Суддя Троценко Т.А.

У зв’язку зі смертю Цюпи Юрія Олександровича,

12 листопада 1970 року народження, померлого 21 травня 2020 року, 

відкрилась спадщина. Спадкоємцям звертатися до 21 листопада 2020 ро-

ку до приватного нотаріуса Кам’янського міського нотаріального окру-

гу Сухопарової Світлани Германівни за адресою: Дніпропетровська обл.,  

м. Кам’янське, вул. Ковалевича, буд. 2, прим. 61, тел. 097-080-27-71.

Втрачене Свідоцтво про виключення судна з Державного суднового ре-

єстру України на судно «Перлина» з бортовим номером «С-552», видані на 

АТЗТ «Атлас», вважати недійсним.

Національна академія керівних кадрів культури  
і мистецтв оголошує конкурс на заміщення посад  

науково-педагогічних працівників  
(наказ від 29 жовтня 2020 р. № 93-о)

Чернігівська філія національної академії керівних  
кадрів культури і мистецтв:

Директор – 1 посада.
Термін подання документів — місяць від дня опубліку-

вання оголошення. 
Житловою площею академія не забезпечує.
Ознайомитись з вимогами щодо вакантних посад та по-

дати заявку можна за адресою:01015, м. Київ, вул. Лавр-
ська,9, корп.15, поверх 1 (відділ кадрів та документозабез-
печення). Телефон для довідок : 280-92-09

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження  
№ 22015050000000354 (номер справи 1-кп/243/201/2020) за обвинуваченням Орчикова 
Олега Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 
ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Гончарова А.О.
викликає:
Підозрюваного: Орчикова Олега Олександровича, 01.06.1973 р.н., який зареєстрований 

та проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Липнева, буд. 28, кв. 3 у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 16.11.2020 року об 11 год. 40хв. у залі судового засідання № 5.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою, не прибуде за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призна-
чає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд та-
кож має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладен-
ня на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України 
та здійснити спеціальне судове провадження.
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