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Комітет у закордонних справах
Європарламенту схвалив проєкт
щорічної доповіді про перебіг
імплементації Україною Угоди
про асоціацію з ЄС

Постанова Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до
Статуту акціонерного товариства
«Державний експортно-імпортний
банк України»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 12 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ		

СЕРГІЙ ШКАРЛЕТ:
«Для мене абсолютно
зрозуміло, чому саме
12-річна система. Це
загальноєвропейська
тенденція».

Трудова міграція: як не
стати рабом чи товаром
Фото з сайту medium.com

ЦИТАТА ДНЯ

№220 (6834)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Т.в.о. міністра освіти і науки про те, що інформаційні
«вкиди» про зміну терміну шкільної освіти не
відповідають дійсності

Країна зачекалася
підсумків виборів
ПІДРАХУНОК. Секретар РНБОУ Олексій Данілов закликав ЦВК вжити невідкладних заходів щодо встановлення підсумків голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року і негайного їх оприлюднення на офіційному вебсайті комісії.
У листі на ім’я очільника ЦВК йдеться, що фіксують зростання соціальної напруженості та, як наслідок, виникнення
ризиків нацбезпеці в ситуації, пов’язаній з недостатнім інформуванням суспільства про офіційні підсумки виборів.
Наголошено, що граничною датою їх встановлення визначено 6 листопада 2020 року включно, але досі у певній частині територіальних округів підсумків голосування не встановлено.
Олексій Данілов нагадав про норми законодавства в частині встановлення ЦВК результатів місцевих виборів у разі
невиконання деякими ТВК вимог Виборчого кодексу щодо
встановлення їх результатів.

ЦИФРА ДНЯ

8481 млн дол.

становив, за попередніми оцінками
НБУ, обсяг приватних переказів
в Україну з-за кордону у січні —
вересні 2020 р.
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ЗОНА ВРАЗЛИВОСТІ. Для українців ризики потрапити

в тенета торгівлі людьми зростають, але допомогу можна
знайти на гарячій лінії 527

Уряд запровадив карантин вихідного дня
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. У всій країні діятимуть обмеження, раніше визначені

для «помаранчевої» зони, а також додаткові
Відділ новин
«Урядового кур’єра»

Н

а жаль, останнім часом в
Україні спостерігається експонентне зростання кількості хворих на коронавірусну недугу. Аби
вплинути на це, Прем’єр-міністр

Денис Шмигаль закликав людей,
чиї рідні отримали позитивний
тест на COVID-19, залишатися
вдома на самоізоляції, аби не ширити хворобу. А держава відшкодує їм виплати за листками тимчасової непрацездатності. Про це
йшлося під час засідання уряду,

яке вдруге відбулося в онлайнрежимі.
Міністр соціальної політики
Марина Лазебна уточнила, що з
початку пандемії держава вже
відшкодувала 50 мільйонів гривень за такими лікарняними. Сума виплат становить для медпра-

цівників 100% заробітку, для решти професій — 50%.
Міністр пояснила, що людина,
якій необхідно піти на самоізоляцію, має звернутися до роботодавця і пояснити, що мала контакт із
хворим, і просить перевести її на
дистанційну роботу на два тижні.

Якщо це зробити неможливо або
роботодавець відмовляється, працівник може звернутися до свого
сімейного лікаря, і той відкриває їй
листок тимчасової непрацездатності, який буде надано роботодавцеві, а держава компенсує йому ці кошти.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 12 листопада 2020року
4 820103 080039

USD 28.161
EUR 33.1441
за 1 долар США
за 1 євро

RUB 3.6759
/ AU 52671.49
за 10 рублів

AG 679.49за 1 тройську
PTунцію
24747.04

PD 69123.43
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ДОКУМЕНТИ
Державна регуляторна служба України
повідомляє:
Державною регуляторною службою України було прийнято рішення від
08.09.2020 № 28 «Про необхідність усунення Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної
політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», яким запропоновано Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України привести у відповідність
до вимог Водного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від
11 вересня 1996 р. № 1100 «Про затвердження Порядку розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти
та перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується»
Інструкцію про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами, затверджену наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від
15.12.94 № 116, як такої, що не узгоджується з їх вимогами та порушує принципи державної регуляторної політики.
Відповідно до вимог статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого було прийнято це рішення, у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.
Виконання органами виконавчої влади рішень уповноваженого органу передбачає підготовку проєкту акта про внесення змін до регуляторного акта,
щодо якого було прийнято рішення, або про визнання цього регуляторного акта таким, що втратив чинність.

У разі підготовки проєкту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо якого було прийнято відповідне рішення, цей проєкт подається у встановленому цим Законом порядку на погодження до уповноваженого органу не пізніш як за п’ять робочих днів до закінчення строку виконання відповідного рішення уповноваженого органу. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про погодження проєкту змін рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики вважається виконаним.
Виконання Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України
Рішення № 28 передбачало підготовку проєкту акта про внесення змін до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від
15.12.94 № 116 «Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами» та подання до уповноваженого органу копії акта про внесення змін
до цього регуляторного акта не пізніш як за п’ять робочих днів до закінчення
строку виконання відповідного рішення.
Ураховуючи невиконання Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України рішення Державної регуляторної служби України у встановлений строк і неоскарження цього рішення відповідним органом виконавчої влади та виходячи зі змісту повноважень Державної регуляторної служби України,
регламентованих частиною сьомою статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», повідомляємо, що дію наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15.12.94 № 116 «Про затвердження Інструкції про порядок
розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні
об’єкти із зворотними водами», зупинено з 09 листопада 2020 року.

ОГОЛОШЕННЯ
Danlia Business Inc.
(In Voluntary Liquidation)
Company No. (1936220)
NOTICE is hereby given pursuant to Section 204, subsection (1)(b) of the BVI Business
Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation. The voluntary
liquidation commenced on 13th October, 2020. The Liquidator is Ms. Molly Rita Roselie
of Anse Baleine, Mahe, Seychelles.
Dated 13th October, 2020
(Sgd.) Ms. Molly Rita Roselie
Voluntary Liquidator
Danlia Business Inc.
(У добровільній ліквідації)
Номер компанії (1936220)
Цим повідомляється, що згідно з підпунктом (1) (b) розділу 204 Закону про господарські товариства BVI від 2004 року, що Компанія перебуває у добровільній ліквідації. Добровільна ліквідація розпочалася 13 жовтня 2020 року. Ліквідатором є пані Моллі Ріта Розлі з Анс Балейн, Мае, Сейшельські острови.
Датоване 13 жовтня 2020 року
(Підписант) Пані Моллі Ріта Розелі
Добровільний ліквідатор

Приватний нотаріус Роменського районного нотаріального округу Сумської області Кравченко А.В. повідомляє, що після смерті Приходько Ольги
Марківни, громадянки України, 20 травня 1931 року народження, яка померла 27 вересня 2017 року, останнім місцем реєстрації якої було: село Посад,
вулиця Миру, будинок 9, Роменського району Сумської області, була заведена спадкова справа. Просимо усіх спадкоємців у строк до 14 грудня 2020
року звернутися до нотаріуса за адресою: 42000, місто Ромни, вулиця Аптекарська, будинок 1 (офіс нотаріуса), або за телефонами: (05448) 5-18-85,
098-556-86-85, 066-430-24-47.
Розшукується МКРТИЧЯН ВІГЕНТ, 08 червня 1982 року народження,
спадкоємець громадянки МКРТИЧЯН ОЛЕНИ, 25 липня 1947 року народження, яка померла 01 жовтня 2020 року в місті Запоріжжя. Для одержання права на спадкування необхідно звернутися до приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області Цекеєвої
І.О. за адресою: 69068, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Кругова, будинок 152 в термін до 01 квітня 2021 року. Тел.: (+380) 99-369-70-88,
(+380) 63-439-26-77.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Савенка
Геннадія Олександровича, 13.07.1969 року народження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Джанкой, вул. Московська, в/ч А2306), у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 16 листопада 2020 року о 13 год. 45 хв. Явка
до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який
посвідчує особу.
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою:
м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С.В.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Калина Петра Савелійовича, 26.09.1949 р.н. (який фактично проживає за адресою: АР Крим, Сімферопольський район, с. Журавлівка, вул. Невідома, 19), обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче судове засідання, призначене 20.11.2020 року о 10 год. 45 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Cуддя П.Л. Коляденко

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Кунцевського Володимира Федосовича (к/п № 22018011000000011)
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК
України, та повідомляє, що підготовче судове засідання та розгляд клопотання про здійснення спеціального судового провадження відбудеться
18 листопада 2020 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа,
27-а, каб. 603 (зал с/з № 61).
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Дячук С.І.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Пєтухову Надію Семенівну, що обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.
111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 19 листопада
2020 року о 12:00 годині в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.
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.
Суддя Жежера О.В.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого

Оболонський районний суд м. Києва викликає Шалівську Ольгу Миколаївну як потерпілу по кримінальному провадженню за обвинуваченням Чиженка Володимира Володимировича, що обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 19 листопада 2020 року об 11 годині 00 хвилин в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.
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.
Суддя Жежера О.В.

Антоновича Анатолія Анатолійовича (к/п № 42016020420000095) у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК
України, та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 17 листопада 2020 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я.Коласа, 27-а.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження
Суддя Л.Г. Косик
Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого
Мельника Володимира Анатолійовича (к/п № 22011801100000040) у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110 КК України ( в редакції Закону від 05.04.2001, чинний 01.09.2001 р.) та ч. 2 ст. 260 КК України
та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 17 листопада 2020
року об 11 год. 30 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я.Коласа, 27-А.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Л.Г. Косик

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

Оболонський районний суд м. Києва викликає Шалівського Юрія Васильовича як потерпілого по кримінальному провадженню за обвинуваченням Чиженка Володимира Володимировича, що обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 19 листопада 2020 року об 11 годині
00 хвилин в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.
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.
Суддя Жежера О.В.

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

ПОГОДА НА ЗАВТРА
1..6
2..-3

4..9
0..5

1..6
2..-3

1..6
-1..-6

4..9
-1..4

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 13 ЛИСТОПАДА
Oбласть

Нiч

День

Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

+2 -3 +1 +6
-2 +3 +1 +6
+2 -3 +1 +6
+2 -3 +1 +6
0 +5 +5 +10
0 +5 +3 +8
0 +5 +4 +9
0 +5 +4 +9
0 +5 +3 +8
0 +5 +4 +9
0 +5 +4 +9
0 +5 +4 +9
-2 +3 +1 +6

Oбласть

Нiч

День

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

+2 -3 +1 +6
+2 -3 +1 +6
+2 -3 +1 +6
+2 -3 +1 +6
0 +5 +4 +9
0 +5 +4 +9
0 +5 +4 +9
-1 +4 +4 +9
0 -5 +1 +6
0 -5 +1 +6
-1 -6 +1 +6
+1 +6 +6 +11
-1 +1 +3 +5

Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ
Розшукуються спадкоємці громадянина Гаврилова Олександра Васильовича, 14 січня 1987 року народження, померлого 04 липня 2020 року
в місті Лиман Донецької області. Спадкоємцям, які мають намір прийняти спадщину після померлого Гаврилова Олександра Васильовича, необхідно звернутися у строк до 04 січня 2021 року до приміщення, що є робочим місцем приватного нотаріуса Бердянського міського нотаріального
округу Запорізької області Бондаренко Є.Д. за адресою: 71118, Запорізька область, місто Бердянськ, вул. Шмідта/ проспект Праці, 3/45, офіс 19.
Тел.: (06153)4-60-05; (068)3147386.
06.11.2020 Національний банк України прийняв рішення про виключення з Державного реєстру фінансових установ ПРАТ «СК «В. І П.»
(код ЄДРПОУ 31088546) та КРЕДИТНУ СПІЛКУ «СКАРБНИЦЯ НАЦІЇ»
(код ЄДРПОУ 36989630).
Відповідні рішення були прийняті на підставі заяв вказаних фінансових
установ.
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження № 933/388/20 за обвинуваченням Зіпіра Дмитра Дмитровича за ч. 1 ст.258-3 КК України за відсутності обвинуваченого (in absentia) в
порядку спеціального судового провадження. Обвинувачений Зіпіра Дмитро
Дмитрович, 29.12.1978 р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання:
Донецька область, м. Волноваха, вул. Ювілейна, 136, викликається до суду
на 09.15 год. 23 листопада 2020 року (кори. № 2, каб. №18), для участі у судовому засіданні.
Суддя А.І. Міросєді
Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим
на тимчасово окупованій території України» необхідно з’явитися 18.11.2020
о 14:00 годині, до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (з дислокацією у м. Херсон) за адресою: м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, 3-й поверх, для вручення повідомлень про підозру, а також для
участі в проведенні слідчих та процесуальних дій:
Мельник Олександр Йосипович, 12.04.1971 року народження, громадянин України, проживає за адресою: Україна, м. Сімферополь, с. Аграрне,
вул. Наукова, б. 8, кв. 18.
Втрачений військовий квиток на ім’я
Кодацький Андрій Анатолійович серії УН № 0800245,
виданий Ленінградським РВК в місті Києві від 28.06.1991 р.,
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