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Україна підготувала
до роботи два нові
контрольні пункти
в’їзду-виїзду «Щастя» та
«Золоте» на Луганщині

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку видачі або відмови
у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення
сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або
анулювання такого свідоцтва та внесення змін до спеціальних
вимог до призначених органів з оцінки відповідності»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ВІВТОРОК, 10 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ		
ЦИТАТА ДНЯ

МАКСИМ СТЕПАНОВ:
«Починаючи з 00:00 суботи
до 00:00 понеділка, щоб
у країні працювали
виключно продуктові
магазини, аптеки,
транспорт,
автозаправні
станції,
ветеринарні
аптеки».

№218 (6832)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Вкраїнську вшануймо
за те, що з нею віками
воюють сусіди

Міністр охорони здоров’я про формат карантину
вихідного дня, який пропонує МОЗ до запровадження

Готівки в обігу
побільшало
ФІНАНСИ. На 1 жовтня 2020 року в обігу в Україні перебувало
готівки на суму 515,8 млрд грн, зокрема банкнот –– на 512,7 млрд
грн (2,96 млрд шт.), монет –– на 3 млрд грн (13,5 млрд шт.). З початку цього року готівка в обігу зросла на 90,8 млрд грн, або на
21,4%, повідомляє НБУ у фейсбуці.
Основний чинник цього –– зменшення готівкових надходжень
до кас банків за платіжними картками, за придбану іноземну валюту та з торговельної виручки. Загалом зростання готівки поза банками в Україні після спалаху COVID-19 і запровадження карантинних заходів не унікальне явище, аналогічні тенденції спостерігаються в більшості країн.
В Україні на зміну обсягів готівки в позабанківському обігу за
дев’ять місяців 2020 року найбільше вплинули: посилення невизначеності через карантин та зростання попиту на готівку з мотиву завбачливості; громадяни скорочували купівлю дорогих товарів та товарів не першої необхідності, тож готівка менше поверталася з магазинів до банків; зростання соціальних виплат у грошовій формі, зокрема пенсіонерам, які надають перевагу готівці.

ЦИФРА ДНЯ

17,6 млрд дол.
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становив експорт аграрної продукції з
України в січні — жовтні 2020 р. Це на
1,7% менше, ніж за аналогічний період
торік

ДОКИ? По обидва боки лінії розмежування на прифронтовій

Донеччині не вщухають пристрасті довкола нашої
державної мови

Чого чекати Україні від президента Джо Байдена
ГЕОПОЛІТИКА. Чи зміниться зовнішня політика Вашингтона щодо Києва?
Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

П

ісля завершення чотирирічного правління Дональда Трампа на внутрішню політику Сполучених Штатів, імовірно, чекають
тектонічні зміни. Джо Байден уже
оголосив, що планує переглянути

деякі укази попередника. Зокрема
повернути США в Паризьку хартію щодо клімату і до Всесвітньої
організації охорони здоров’я, негайно скасувати заборону на імміграцію з країн з мусульманською
більшістю й відновити програму,
яка дозволить людям, незаконно
привезеним у Штати в дитинстві,

легально залишатися у країні.
Щодо зовнішньої політики, то
тут варто враховувати: національні інтереси США ніколи не були
прив’язані до конкретної особистості. І той, хто займав місце господаря Овального кабінету, завжди
був зобов’язаний не відступати від
американських національних ін-

тересів, а інтереси США у Центральній Європі нині стабільні й
тривалі.
Єдине, що може змінитися, —
це підходи Вашингтона до втілення зовнішньої політики. За останні
чотири роки вони були дуже прагматичними і відповідали принципу «ти мені — я тобі», а двосто-

ронні американські проєкти спрацьовували лише, якщо викликали інтерес особисто у президента
Трампа. За адміністрації Джо Байдена Києву треба бути готовим,
що фінансове й технічне сприяння Вашингтон надаватиме за
формулою «підтримка в обмін на реформи».
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 10 листопада 2020 року
4 820103 080015

USD за28.1116
1 долар США

EUR за33.3938
1 євро

RUB 3.6976
/ AU 53236.06
за 10 рублів

AG 689.83за 1 тройську
PTунцію
24695.48

PD 69002.45
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

ОГОЛОШЕННЯ
ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» повідомляє про втрату бланків суворої звітності полісу ОСЦПВ в кількості 99 (дев’яносто дев’ять) шт.:
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АО1812440-

АО0403218

АО2446950
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__________

__________

__________

Вважати зазначені бланки недійсними

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинувачених
Малову Катерину Валеріївну, 27.02.1980 р.н. (зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, вул. Севастопольська, 65, місце фактичного проживання: м. Донецьк, вул. Текстильників, 11, кв. 21) та Павленко Катерину Олександрівну, 17.04.1986 р.н. (зареєстроване місце проживання: м. Донецьк,
вул. Топчієва, 70, місце фактичного проживання: м. Донецьк, проспект Ленінський, 1а, кв. 47) у судове засідання для здійснення спеціального судового провадження у кримінальному провадженні № 22017060000000053
від 16.06.2016 (справа № 296/10126/17) за обвинуваченням Малової К.В. та
Павленко К.О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 18.11.2020 року о 10-00 годині в залі судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак,
вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинувачених Малової К.В. та Павленко К.О. кримінальне провадження буде здійснюватися за їх відсутності.
Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П.Л. судді: Курдюков В.М., Новікова Н.В.
Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Галецький Федір Олександрович, 30.05.1995., останнє
відоме місце проживання: вул. Хіміків, буд.34, кв.1, м. Калуш, Калуського
району Івано-Франківської області, на підставі ст. 258-3 КПК України, Вам
необхідно з’явитися 16.11.2020 року об 11 год. 00 хв., 11.12.2020 року об
11 год. 00 хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального провадження про обвинувачення
Галецького Федора Олександровича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 ч. 1 КК України.
Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Журба Олександр Васильович, 20.12.1971 р.н., уродженець м. Ровеньки Луганської обл., останнє відоме місце проживання: Луганська обл., м. Ровеньки, вул. Ю. Гагаріна, буд.17, кв.111, на підставі ст.ст.
134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 17.11.2020 на 10
год. 00 хв., 10.12.2020 на 13 год. 45 хв до Івано- Франківського міського суду Івано-Франківської області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального провадження про обвинувачення Журби Олександра Васильовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 ч. 1 КК України.
Суддя Деркач Н.І.
Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачена Алдохіна Марина Миколаївна, 24.05.1980 р.н., уродженка
м. Лисичанськ Луганської області, яка зареєстрована за адресою, вул. Пушкіна, буд.17, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 17.11.2020 на 09 год. 30 хв., 10.12.2020 на 13 год. 15 хв до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, за адресою: м.
Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального провадження про обвинувачення Алдохіної Марини
Миколаївни у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 ч. 1 КК України.
Суддя Деркач Н.І.
Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сотніков Іван Васильович, 05.02.1963 р.н., уродженець смт. Трьохізбенка Слов’яносербського р-ну Луганської обл., громадянин України, останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Новоайдарський р-н, смт Трьохізбенка, вул.Булавіна, 58, на підставі ст.ст. 134,
135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 17.11.2020 на 09 год.
00 хв., 10.12.2020 на 13 год. 30 хв до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального провадження
про обвинувачення Сотнікова Івана Васильовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Суддя Деркач Н.І.
Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Вишновецький Сергій Володимирович, 27.05.1962 р.н.,
уродженець с. Лози, Антрацитівського району Луганської області, житель
с. Кошари, вул. Першотравнева, 20, Антрацитівського району Луганської
області, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно
з’явитися 13 листопада 2020 року о 14-30 год. та 14 грудня 2020 року о 1000 год. до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал
№ 19, для розгляду кримінального провадження про обвинувачення Вишновецького Сергія Володимировича, якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України.
Суддя Лазарів О.Б.

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

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 433/947/16-к за обвинуваченням Скорбенка Дениса Миколайовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України.
На підставі ст.ст. 314, 323 КПК України, Марківський районний суд Луганської області викликає Скорбенка Дениса Миколайовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 17 листопада 2020 року о 10 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). Головуючий по справі - суддя Рукас О.В.
Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в підготовче судове засідання в якості обвинуваченого Морозова Олега Володимировича, 24.05.1979 року народження, зареєстрованого та проживаючого за
адресою: площа Героїв ВВВ, б.7, кв.38, м. Луганськ по кримінальній справі
№409/340/20 за обвинуваченням за ч.2 ст.258-5 КК України.
Судове засідання відбудеться 18.11.2020 року о 13 годині 00 хвилин у залі Білокуракинського районного суду Луганської області, місцезнаходження
зареєстроване за адресою: 92200, Луганська область, Білокуракинський 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 обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні спеціального судового провадження на підставі ухвали суду від 08.08.2017 року, викликає в якості обвинуваченого Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кримінального провадження № 425/2550/16-к,
1-кп/425/46/20, на підставі обвинувального акта відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст.
146, ч. З ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. З ст. 262, ч. З ст. 289, ч. 4 ст. 296
КК України.
Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до судового засідання, яке
відбудеться 19 листопада 2020 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського
міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого
справу буде розглянуто за його відсутності.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 11 ЛИСТОПАДА
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
День
-2 +3 +1 +6
-2 +3 +2 +7
+1 -4 +1 +6
+1 +4 +1 +6
+1 +6 +4 +9
-2 +3 +3 +8
-1 +4 +4 +9
-1 +4 +4 +9
+2 -3 +3 +8
-2 +3 +4 +9
-2 +3 +4 +9
-2 +3 +4 +9
-2 +3 +4 +9

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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Чугуївського міського суду Харківської області знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 636/2173/17 стосовно Богомолової Валентини Михайлівни, 16.11.1959 року народження, обвинуваченої у
вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Обвинувачена Богомолова В.М. зареєстрована за адресою: Харківська область, Чугуївський
р-н, с. Стара Гнилиця, вул. Шевченка (Леніна), 28, кв.1.
На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Чугуївський міський суд
Харківської області викликає Богомолову Валентину Михайлівну у судове
засідання, яке відбудеться 19 листопада 2020 року о 13 год. 00 хв. в залі Чугуївського міського суду Харківської області, що розташований за адресою:
Харківська обл., м. Чугуїв, пл. Соборна, 2. Справа розглядатиметься суддею Гуменним З.І.
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Золотька Руслана Едуардовича, 18.12.1996 року народження, зареєстрованого у м. Донецьк, вул. Кірова, буд. 121, кв. 51, який фактично перебуває на тимчасово окупованій території в м. Донецьк, як обвинуваченого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань
№22019260000000032 від 24.10.2019 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Підготовче судове засідання відбудеться о 09-30 год. 13.11.2020 року за
адресою м. Чернівці, вул. Кафедральна, буд. 4, каб. 8.
З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченого Золотько Р.Е. у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, останній вважається належним чином ознайомлений з її змістом.
Суддя Одовічен Я.В.
Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваченого Михайлова Миколу Петровича, 23.09.1959 р.н. (зареєстроване місце проживання: Донецька обл., смт Старобешеве, пр-т Донецький, 18, кв. 6) у судове засідання для здійснення спеціального судового провадження у кримінальному провадженні № 2201705010000000224 від 08.07.2017 (справа
№ 328/921/18) за обвинуваченням Михайлова М.П. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 19.11.2020 року о 09-30 год. в залі судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Михайлова М.П. кримінальне провадження буде здійснюватися
за його відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П.Л., судді
Курдюков В.М., Новікова Н.В.
Зіпсоване посвідчення громадянина, потерпілого від Чорнобильської
катастрофи категорії 1 серії Б № 007114 від 28.03.2019, видане Київською
облдержадміністрацією на ім’я Артеменко Іван Петрович,
вважати недійсним.
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Суддя В.В. Козюменська

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області у складі: головуючого судді Гноєвого С.С, суддів Костромітіної
0 0., Міхєєвої І.М., розглядає справу за кримінальним провадженням
№ 22018050000000177 за обвинуваченням Ларкіна Олександра Миколайовича, 23 лютого 1975 року народження, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України (справа
№ 237/4298/18, провадження № 1-кп/265/240/20).
Обвинувачений Ларкін Олександр Миколайович викликається на 16 листопада 2020 року о 14-00 годині та на 04 грудня 2020 року о 12-30 годині
до суду (87505 м. Маріуполь, пр. Перемоги,6, каб. № 209) для участі у розгляді справи по суті.
Головуючий суддя: Гноєвой С.С.
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Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваченого Нєвойту Віталія Олександровича, 02.05.1991 р.н. (місце проживання: Донецька обл., Волноваський район, с. Валер’янівка, вул. Шевченка, 7) у судове засідання у кримінальному провадженні № 1-кп/328/99/20 (справа
№ 161/5452/18), внесеному 19.08.2014 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12014050380001088 за обвинуваченням
Нєвойти В.О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 19.11.2020 року о 14-00 годині в
залі судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул.
Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Нєвойти В.О. кримінальне провадження буде здійснюватися за його відсутності. Колегія суддів:
головуючий суддя Новікова Н.В., судді: Коваленко П.Л., Курдюков В.М.
Білокуракинське об’єднане управління Пенсійного фонду України Луганської області (код ЄДРПОУ 41246789), (місце знаходження: 92202 Луганська область, Білокуракинський район, смт Білокуракине, вул. Історична,
81) повідомляє про своє припинення шляхом реорганізації (приєднання до
Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області) на
підставі постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року №925
«Деякі питання функціонування органів Пенсійного фонду України».
Кредитори «Білокуракинського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області» протягом двох місяців з дня цієї публікації
можуть подавати вимоги в письмовому вигляді за місцезнаходженням підприємства.
Голова ліквідаційної комісії Боровий М. Я.
НКРЕКП інформує про відкриття провадження у справі № 560/2991/20 за
позовною заявою Федишина П.М., ГО «Батьківська ініціатива міста Хмельницького» до НКРЕКП, про визнання протиправною та скасування постанови НКРЕКП від 07.10.2019 № 2080 «Про затвердження Змін до деяких постанов», засідання у якій призначено на 24.11.2020 о 13:30 в приміщенні
Окружного адміністративного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Петра
Болбочана, 8, корпус 1, зал судових засідань № 39.
Розшукуються спадкоємці громадянина Максименка Геннадія Костянтиновича, 1973 року народження, померлого 07 травня 2020 року в Запорізькій області, місто Бердянськ, з метою з’ясування підстав для закликання їх до спадкування. Спадкоємців прошу звернутися у десятиденний строк
з дня публікації цього оголошення до приміщення, що є робочим місцем
приватного нотаріуса Бердянського міського нотаріального округу Запорізької області Солопової О.О. за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Грецька, будинок 47. Телефон для довідок: (06153) 4-44-24.
(099) 788-66-61.
Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сидоренко Ігор Володимирович, 17.11.1969 р.н., останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, квартал Південний, буд. 3, кв.13,
на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися
17.11.2020 на 09 год. 40 хв., 10.12.2020 на 13 год. 00 хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду
кримінального провадження про обвинувачення Сидоренка Ігоря Володимировича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 ч. 1 КК України.
Суддя Деркач Н.І.
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