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Своєчасно виявити й
оперативно ліквідувати —
за таким принципом
борються з пожежами на
Черкащині

Указ Президента України «Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 5 листопада 2020 року «Про
пропозиції до проекту Закону України «Про Державний
бюджет України на 2021 рік» по статтях, пов’язаних із
забезпеченням національної безпеки і оборони України»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

п’ятниця, 6 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ		

ЄВГЕН ЄНІН:
«Позитивні зрушення під
час переговорів у Тегерані
підтверджують
готовність Ірану взяти
на себе всю повноту
відповідальності
за збиття
українського
літака».
Заступник міністра закордонних справ про наявність
політичної волі іранського керівництва до врегулювання
пов’язаних з цим питань

Міжнародна увага
до подій у Криму
зупиняє агресивні
апетити Москви

Колаж з сайту ofr.fm

ЦИТАТА ДНЯ

№216 (6830)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Парламенту потрібно
рятувати довіру
ДИПЛОМАТІЯ. Україні загрожує серйозна криза довіри у відносинах із західними партнерами через ухвалу Конституційного Суду щодо електронного декларування. Про це на вчорашньому брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє
Укрінформ.
Він зазначив, що коли стало відомо про зміст рішення КС, партнери були «просто паралізовані». За словами міністра, вони не могли повірити, що «таке можливо і що все можна зруйнувати одним
рішенням КСУ».
Дипломат зауважив, що Президент і уряд своїми швидкими діями наразі врятували цю довіру, і сподівається, що народні депутати
так само відчуватимуть відповідальність цього історичного моменту
і проголосують за рішення, які дадуть змогу нам вийти з цієї кризи.
«Якщо парламент не ухвалить ці рішення, якщо КСУ збереже
можливість так само зруйнувати інші важливі реформи, як він це
зробив із системою декларування, то в нас буде, відверто скажу, дуже серйозна фундаментальна криза довіри у відносинах із західними партнерами», — акцентував міністр.

ЦИФРА ДНЯ
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5,5%

становить спад валового внутрішнього
продукту України, за оцінками
Мінекономрозвитку, за січень —
вересень поточного року

ДЕОКУПАЦІЯ. Українська сторона веде активні переговори

з потенційними учасниками ініціативи «Кримська
платформа»

Старі виклики на новий лад

ФІНАНСИ. Чому постійно пробуксовує питання приватизації державних банків в Україні?

Про це «Урядовому кур’єру» розповіли експерти й аналітики
Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»

Д

ержавні банки в Україні неодноразово потребували бюджетної докапіталізації. А це фактично гроші платників податків,

які й формують державний бюджет. Знов-таки, державні банки мають величезний рівень проблемних чи токсичних кредитів…
Утім, розвиток і поступовий продаж державних банків України —
це не питання сьогодення. Уперше

український уряд затвердив стратегію розвитку цього сегмента фінансового ринку ще в 2016 році.
Однак зроблено було вкрай мало.
Що хотів тоді та нині впровадити уряд щодо державних банків?
Чому це питання ще й досі пробук-

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080046

USD 28.3643
за 1 долар США

EUR за33.5819
1 євро

совує? «Урядовий кур’єр» намагався в усьому цьому розібратися.
Ще на початку 2018 року стало
зрозуміло — стратегія не виконується. Тому її було оновлено. За цієї версією, Укргазбанк мав отримати свого приватного власни-

ка. Так IFS повинна була купити
20% акцій, а до кінця 2019 року
знайти покупця на 75% державних акцій.
У свою чергу EBRD мав
отримати 20% статутного капіталу Ощадбанку в 2020 році.
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встановлені Національним банком України на 6 листопада 2020 року

RUB 3.6649
/ AU 54703.67
за 10 рублів

AG 704.53за 1 тройську
PTунцію
25326.77

PD 67412.01
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

ОГОЛОШЕННЯ
Повідомлення про оприлюднення проекту Державної програми розвитку
транскордонного співробітництва на 2021—2027 роки
та звіту про стратегічну екологічну оцінку
Міністерство розвитку громад та територій України повідомляє
про проведення стратегічної екологічної оцінки Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021—2027 роки.
Державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2021—
2027 роки розроблено на виконання абзацу другого статті 11 Закону України «Про транскордонне співробітництво».
Метою Державної програми розвитку транскордонного співробітництва
на 2021—2027 роки є підвищення конкурентоспроможності прикордонних регіонів України шляхом активізації та розвитку транскордонного співробітництва, сприяння встановленню і поглибленню економічних, соціальних, наукових, технологічних, екологічних, культурних, туристичних та інших відносин між суб’єктами і учасниками таких відносин України і сусідніх
європейських держав в умовах прикордонної співпраці.
Державна програма підлягає затвердженню Кабінетом Міністрів України.
Громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку Державної
програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021— 2027 роки
розпочато 28 вересня 2020 року та завершується 12 листопада 2020 року.
Способом участі громадськості є надання письмових зауважень і пропозицій. Міністерство розвитку громад та територій є органом, від якого можна отримати інформацію щодо стратегічної екологічної оцінки Державної
програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021—2027 роки.
З проектом Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021—2027 роки, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення,
що стосується Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021—2027 роки, можна ознайомитися за адресою: https://cutt.
ly/3f2Mc5T.
Пропозиції та зауваження до звіту про стратегічну екологічну оцінку Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на
2021—2027 роки просимо надсилати до Міністерства розвитку громад та
територій України за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Житомирська,
9, або на електронну адресу SuprunenkoLA@minregion.gov до 12 листопада 2020 року.
Наявна екологічна інформація, у тому числі пов’язана зі здоров’ям населення, що стосується Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021—2027 роки, знаходиться за адресою: 03150, м. Київ,
вул. Ділова, 24.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 42016221320000111 (номер справи 1-кп/243/891/2020)
за обвинуваченням Балти Юлія Івановича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.
Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області
Хаустова Т.А. викликає обвинуваченого Балту Юлія Івановича, який
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк,
вул. Вєлесова,7-а/65, у судові засідання, які відбудуться 17 листопада
2020 року об 11- 40 год., 01 грудня 2020 року о 09-30 год., 14 грудня
2020 року о 09-30 год. у залі судового засідання № 4.
Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає 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 України та здійснити спеціальне судове провадження.

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 1-кп/991/64/20, справа № 991/6684/20

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням
Шишкова Віктора Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України.
Обвинувачений Шишков Віктор Вікторович викликається на 13.11.2020
року на 12-45 годину до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області для участі в розгляді кримінального провадження.
Головуючий суддя Костромітіна О.О.

Вищий антикорупційний суд

Кому: Савичу Анатолію Володимировичу
Викликає Вас як обвинуваченого
Місцезнаходження/місце прожина наступні дати судового засідан- вання:
ня: 11.11.2020 року на 16 год. 00 хв.,
м. Київ, вул. Ніжинська, буд. 5,
12.11.2020 року о 08 год. 00 хв.
кв. 76, 03058.
За обвинуваченням Савича А.В. у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 3
ст.27, ч.2 ст.364 КК України.
Місцезнаходження суду: просп. Перемоги, 41, м. Київ, 03057.

Додатково просимо надати такі
документи:
Документ, що посвідчує
особу(паспорт).
Головуюча суддя
І.О.Білоус
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду
згідно статті 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха
або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку
з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи на
виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість
прибуття до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК
України, прокурора та захисника - статтею 324 КПК України, потерпілого
- статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників - статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста,
перекладача і експерта - статтею 327 КПК України.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебуває 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 Володимировича 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 відоме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, пров.
Кремлівський, 79, в судове 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 судового провадження, яке відбудеться 17 листопада 2020 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Слов’янського
міськрайонного суду Донецької області, за адресою: Донецька область,
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 здійснюватиметься за його відсутності.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
Суддя О.В. Ільяшевич

Краматорський міський суд Донецької області (84000, Донецька область,
м.Краматорськ, вул.Маяковського, 21) розглядає кримінальне провадження
відносно Беспроскурного Дениса Леонідовича, обвинуваченого  у вчиненні
кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.2583, ч.4 ст.187 КК України. В судове засідання по даній справі, яке призначено на 11 листопада 2020
року о 09:30 годині, викликається обвинувачений:
- Беспроскурний Денис Леонідович, 14 квітня 1985 року народження, який
зареєстрований та проживає за адресою: бульвар Краматорський, будинок
№21, квартира №112, місто Краматорськ Донецької області.
Суддя Лутай А.М.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО
СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Степанько Сергій Леонідович, 10.04.1971 року народження, останнє відоме місце проживання: Херсонська область, Чаплинський район, с. Червона Поляна, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідомляється про те, що 02.08.2018 року Херсонським міським судом Херсонської області по кримінальному провадженню №22015230000000032 за обвинуваченням Степанька Сергія Леонідовича за ст. 258-3 ч. 1 КК України постановлена ухвала про здійснення розгляду справи за відсутністю обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціального судового провадження.
Також Степанько С.Л. повідомляється про те, що йому необхідно з’явитися
18.11.2020 року о 09:30 год. у каб. 703 до Херсонського міського суду
Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29
для участі у розгляді кримінального провадження № 766/9438/17 за ч. 1
ст. 258-3 КК України як обвинуваченому.
Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського
міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua
Суддя Зубов О.С.

Адміністративна колегія Північного міжобласного територіально30.10.2020 Національний банк України прийняв рішення про виключення
го відділення АМКУ прийняла рішення від 24.09.2020 № 60/56-р/к у справі
№ 46/60/52-рп/к.20 про порушення TOB «НК СФЕРА ГРУП» (37615212), з Державного реєстру фінансових установ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
яке передбачене п.13 ст.50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції». За«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ «БУДОВА».
значеним рішенням на TOB «НК СФЕРА ГРУП» накладено штраф у розмірі
9 000 грн. З детальним текстом рішення можна ознайомитись на офіційноВідповідне рішення було прийняте на підставі заяви вказаної кредитної
му веб-сайті АМКУ за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/
спілки.
uk/publish/category/80146.
Втрачений судновий білет на човен «Крим»

Втрачений диплом про закінчення Одеської

1987 року побудови з бортовим номером

національної музичної академії

Втрачений Судновий білет на судно моделі
«Торнадо», реєстраційний номер «ДАП-0258-К»,

імені А.В.Нежданової на ім’я
КРЕ-0860-К на ім’я Веремчук Світлана
Володимирівна, вважати недійсним.

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

Бейлекчи Івана Родіоновича,
вважати недійсним.
Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

що належить Сеніч Світлані Валеріївні,
вважати недійсним.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД

7..12
1..6

9..14
1..6

сонячно

ЦЕНТР

СХІД

8..13
1..6

6..11
1..6

ПІВДЕНЬ

10..15
2..7

мінлива
хмарність
хмарно
дощ

напрям
вітру

гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 7 ЛИСТОПАДА
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+1 +6
+1 +6
+1 +6
0 +5
+1 +6
+2 +7
+1 +6
+1 +6
+2 +7
+2 +7
+2 +7
+1 +6
+2 +7

День
+7 +12
+6 +11
+7 +12
+6 +11
+10 +15
+7 +12
+9 +14
+10 +15
+8 +13
+7 +12
+10 +15
+8 +13
+8 +13

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч
+1 +6
+1 +6
0 +5
+1 +6
+2 +7
+2 +7
+1 +6
+2 +7
0 +5
+1 +6
+1 +6
+2 +7
+4 +6

День
+7 +12
+8 +13
+7 +12
+8 +13
+10 +15
+10 +15
+9 +14
+10 +15
+6 +11
+7 +12
+6 +11
+10 +15
+9 +11

Укргiдрометцентр

СПІВЧУТТЯ
Український союз промисловців і підприємців висловлює
щирі співчуття нашому колезі Віктору Євтушенку з приводу
смерті його батька
Євтушенка Дмитра Івановича.
Дмитро Іванович був людиною високих моральних принципів, служив у правоохоронних органах, був люблячим батьком
і дідусем.
В цей сумний час поділяємо біль рідних і близьких.
Колеги і друзі з УСПП

ОГОЛОШЕННЯ
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Нанарову Олексію Олександровичу, 16.09.1984 року народження, громадянину України, останнє відоме місце проживання (реєстрації): вул. Воровського, 63, м. Сімферополь, АР Крим, Україна, Вам необхідно з’явитися 10 листопада 2020 року о
09 год. 15 хв., 14 листопада 2020 року о 09 год. 15 хв., а також 21 листопада
2020 року о 09 год. 15 хв. до слідчого 2 відділення (з дислокацією у м. Київ)
СВ ГУ СБ України в АР Крим (з дислокацією у м. Херсон) за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24 для вручення письмового повідомлення про підозру, допиту та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 42019010000000017 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України як підозрюваному.
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Лобанова Галина Борисівна,
17.08.1969 року народження, громадянці Російської Федерації, останнє відоме місце проживання (реєстрації): вул. Велика Бульварна, буд. 8/3, м. Таганрог, Російська Федерація, Вам необхідно з’явитися 10 листопада 2020
року о 12 год. 30 хв., 14 листопада 2020 року о 12 год. 30 хв., а також 21 листопада 2020 року о 12 год. 30 хв. до слідчого 2 відділення (з дислокацією у
м. Київ) СВ ГУ СБ України в АР Крим (з дислокацією у м. Херсон) за адресою:
м. Київ, вул. Ділова, 24 для вручення письмового повідомлення про підозру, допиту та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42019010000000017 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України як підозрюваній.
У зв’язку із неможливістю вручення за місцезнаходженням фізичної особи вимоги про надання інформації від 11.09.2020 № 65-02/2180 ФОП Гулевському Михайлу Михайловичу (ідентифікаційний код фізичної особи 2921808218) Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України зазначену вимогу розміщено на офіційному
веб-сайті Антимонопольного комітету України www.amc.gov.ua.
Ліквідатор ПАТ «Томак» Носенко Тетяна Сергіївна повідомляє
про втрату свідоцтва №42/10/1/10 від 05.05.2010 про реєстрацію випуску
акцій ПАТ «Томак» (код — 14307305).
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