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за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО КУЛЕБА: 
«Немає жодних підстав 

для зміни політики ЄС 
щодо Росії, доки Росія  

не змінила своєї 
агресивної політики 

щодо України». 

Україна, Польща та Литва 
об’єдналися у Люблінський 
трикутник

КООРДИНАЦІЯ. Міністри закордонних справ України, Поль-
щі та Литви Дмитро Кулеба, Яцек Чапутович і Лінас Лінкявічюс 
створили новий тристоронній формат міждержавної взаємодії — 
Люблінський трикутник. Відповідну спільну декларацію міністри 
ухвалили 28 липня у Любліні, Польща. 

«Люблінський трикутник підкреслює важливу роль, яку Украї-
на, Польща та Литва відіграють у Центральній Європі та світі. На-
ша єдність здатна не лише зміцнити наші країни, а й ефектив-
но протидіяти спільним загрозам», — заявив міністр закордонних 
справ України Дмитро Кулеба.

Учасники формату домовилися координувати дії задля захис-
ту міжнародного права  у контексті триваючої російської агресії 
проти України у тристоронній координації й міжнародних органі-
заціях: НАТО, ООН, ЄС, Раді Європи та ОБСЄ. Розвиток торгівлі, 
інвестицій та інфраструктурних проєктів буде одним з важливих 
блоків взаємодії Люблінського трикутника.

Співпраця передбачає регулярні зустрічі, а також консультації 
найвищого рівня між МЗС трьох країн. 

196 кредитів
на загальну суму 638 млн грн видано 

минулого тижня в межах державної 
програми «Доступні кредити 5—7—9%». 

Загалом бізнес отримав 1446 кредитів 
на загальну суму 2,413 млрд грн

НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ. Чергову спробу припинення вогню 
бойовики зустріли салютом з різних видів зброї 

Міністр закордонних справ за підсумками зустрічі глав 
зовнішньополітичних відомств України та Польщі
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Уряд чекає від бізнесу пропозицій щодо 
оновлення Угоди про асоціацію Україна — ЄС 

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

ДІАЛОГ. Розпочато великий ді-
алог влади з бізнесом, основна ме-
та якого — дати відповідь на запи-
тання, як Україна може адапту-
вати Угоду про асоціацію Україна 
— ЄС, її ключовий сегмент — по-
глиблену всеосяжну зону вільної 
торгівлі до сучасних реалій тор-
гівлі нашої держави з Євросоюзом. 
Такий діалог — важливий сиг-
нал уряду для українського бізне-
су, запрошення представити влас-
не бачення перегляду угоди і тісно 
взаємодіяти з урядом у перегово-
рах з ЄС.  

Як зазначила віцепрем’єр-
міністр з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції Оль-

га Стефанішина під час першого 
онлайн-діалогу з українським біз-
несом щодо оновлення Угоди про 
асоціацію між Україною та Євро-
пейським Союзом, наступного ро-
ку виповнюється п’ять років з дати 
набуття нею чинності. Це найбіль-
ша угода ЄС із третьою країною. 

«Зона вільної торгівлі з ЄС від-
крила нам доступ до найбільшо-
го ринку на європейському конти-
ненті, і ЄС — це основний торго-
вельний партнер України та най-
більший інвестор в українську 
економіку. Нині на ЄС припадає 
близько 42% товарообігу», — ци-
тує слова віцепрем’єра її служба. 

Ольга Стефанішина нагада-
ла, що положення Угоди про асо-
ціацію Україна — ЄС розробля-
ли ще у 2010-му. За 10 років змі-

нилися стандарти та запити і в Єв-
ропейському Союзі, і в Україні, зо-
крема в торгівлі. Тож вони потре-
бують інших підходів. Тому онов-
лення угоди, модернізація її тор-
говельної частини — це необхід-
ність та рушій поглиблення євро-
пейської інтеграції України.

«У межах угоди маємо змогу 
оцінити ефективність виконання, 
що передбачено статтею 481 доку-
мента. Цей інструмент політично-
го діалогу між українською та єв-
ропейською стороною дасть змо-
гу зважити кожен елемент імпле-
ментації угоди та виокремити ті 
галузі та сектори, де можна досяг-
нути більшого прогресу завдяки 
оновленню», — наголосила вона. 

Віцепрем’єр поінформувала, 
що для організації системної ро-

боти в цьому напрямі при її офісі 
створено спеціальну групу радни-
ків, які відповідатимуть за взаємо-
дію з бізнесом у процесі оновлен-
ня угоди. Усі пропозиції, які над-
ходитимуть, ретельно опрацьову-
ватимуть. Ольга Стефанішина за-
кликала бізнес виявити активність 
і надсилати свої пропозиції. Під-
сумком поглиблених консультацій 
з українською бізнес-спільнотою 
щодо потреб та очікувань від онов-
лення Угоди про асоціацію Украї-
на — ЄС стане узагальнена пози-
ція бізнесу, яку буде враховано під 
час підготовки переговорної по-
зиції України в межах оновлення 
угоди.

«Позиція уряду України має ба-
зуватися на очікуваннях та потре-
бах українського бізнесу, націо-

нального виробника. Уперше біз-
нес-гравці мають змогу свідомо та 
прозоро оцінити ефективність ро-
боти зони вільної торгівлі з ЄС, ви-
значити наявні бар’єри в торгів-
лі, обстояти свої інтереси та при-
множити свої можливості», — під-
креслила віцепрем’єр. 

Загалом основні акценти онов-
лення угоди передбачають такі на-
прями: оновлення додатків — по-
глиблення секторальної інтеграції; 
оновлення торговельних (тариф-
них та нетарифних) параметрів 
— збільшення обсягів безмитного 
експорту на ринок ЄС та усунення 
нетарифних заходів, що обмежу-
ють торгівлю з ЄС. Очікується, що 
оновлення угоди стане одним з діє-
вих інструментів підтримки нашої 
економіки. 

Режим тиші:  
чи буде результат?
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 30 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +15 +20 +23 +28 Черкаська +15 +20 +27 +32
Житомирська +13 +18 +23 +28 Кіровоградська +15 +20 +28 +33
Чернігівська +14 +19 +22 +27 Полтавська +15 +20 +27 +32
Сумська +15 +20 +22 +27 Дніпропетровська +16 +21 +29 +34
Закарпатська +12 +17 +25 +30 Одеська +18 +23 +31 +36
Рівненська +12 +17 +23 +28 Миколаївська +17 +22 +31 +36
Львівська +11 +16 +22 +27 Херсонська +18 +23 +30 +35
Івано-Франківська +12 +17 +22 +27 Запорізька +17 +22 +30 +35
Волинська +12 +17 +22 +27 Харківська +15 +20 +29 +34
Хмельницька +13 +18 +24 +29 Донецька +17 +22 +30 +35
Чернівецька +12 +17 +22 +27 Луганська +15 +20 +30 +35
Тернопільська +12 +17 +23 +28 Крим +18 +23 +31 +36
Вінницька +14 +19 +26 +31 Київ +18 +20 +25 +27

Укргiдрометцентр

Оголошення 
про проведення конкурсу з придбання квартир на умовах пайової участі та на вторинному 

ринку для забезпечення житлом  військовослужбовців Національної гвардії України
1. Замовник:
1.1. Найменування: Головне управління Національної гвардії України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08803498.
1.3. Місцезнаходження:
Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:
Курлов Андрій Юрійович (тлф. 044-249-27-23, m.modlinskiy@ngu.gov.ua).
1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство внутрішніх справ України.
2. Джерело фінансування конкурсу: кошти державного бюджету України.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю: mvs.gov.ua. 
4. Інформація про предмет конкурсу:
4.1. Найменування предмета закупівлі: придбання квартир на умовах пайової участі та на вторинному 

ринку для забезпечення житлом військовослужбовців Національної гвардії України.
4.2. Опис предмета конкурсу:
Лот 1 –  7 квартир у м. Дніпро, у тому числі: 3 – однокімнатні квартири, 2 – двокімнатні квартири та 2 

– трикімнатні квартири.
Лот 2 – 5 квартир у м. Запоріжжя, у тому числі: 2 – однокімнатні квартири, 2 – двокімнатні квартири 

та 1 – трикімнатна квартира.
Лот 3 – 7 квартир у м. Одеса, у тому числі: 3 – однокімнатні квартири, 3 – двокімнатні квартири та 1 – 

трикімнатна квартира.
Лот 4 – 9 квартир у м. Харків, у тому числі: 3 – однокімнатні квартири, 4 – двокімнатні квартири та 2 – 

трикімнатні квартири.
До розгляду приймаються пропозиції на постачання квартир в об’єктах, які знаходяться в населених 

пунктах, розташованих на відстані до 15 км від обласного центру. Відстань від обласного центру до насе-
леного пункту, в якому пропонується житло – це найкоротша відстань від дорожнього знака «Кінець на-
селеного пункту» (обласний центр) до дорожнього знака «Початок населеного пункту» (населений пункт 
в якому пропонується житло) по автомобільних дорогах з асфальтобетонним покриттям.

4.3. Термін передачі квартир: до  01.10.2020 року.
4.4. Термін завершення внутрішніх опоряджувальних робіт до 01.11.2020
5. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
6. Подання конкурсних пропозицій:
6.1. Місце: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А, каб. № 705-Б, Управління розквартируван-

ня і капітального будівництва логістики.
6.2. Строк: до 10 серпня 2020 року.
6.3. Час: до 10:00 год.
7. Розкриття конкурсних пропозицій:
7.1. Місце: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А.
7.2. Дата: 10 серпня 2020 року.
7.3. Час: об 11:00 год.
8. Додаткова інформація: Конкурсна документація та зміни до неї розміщуються на веб-сайті  

mvs.gov.ua.

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового 
провадження викликає як обвинуваченого Кормушкіна Ігоря Валерійовича, 
11.12.1979 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, 
м. Луганськ, квартал Южний, буд. 6-а, кв. 102, за матеріалами кримінального 
провадження № 433/1172/18, 1-кп/425/15/20, на підставі обвинувального акта 
відносно Кормушкіна І.В. за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Кормушкіну І.В. необхідно прибути до підготовчого судо-
вого засідання, яке відбудеться 5 серпня 2020 року о 09 год. 00 хв. в примі-
щенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіж-
не, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається 
повідом леним про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинува-
ченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Козюменська В.В.

Прокуратурою Автономної Республіки 
Крим здійснюється процесуальне керівни-
цтво досудовим розслідуванням у криміналь-
ному провадженні № 42016000000002618 
від 28.09.2016 за підозрою Кулішова Андрія 
Сергійовича, 01.11.1980 року народження, 
у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (дер-
жавна зрада).

В межах вказаного кримінального прова-
дження стосовно вказаної особи зібрано до-
статньо доказів для зміни раніше повідомле-
ної підозри, у зв’язку із викладеним на вико-
нання положень ст. 297–5 КПК України про-
понуємо підозрюваному Кулішову Андрію 
Сергійовичу,  01.11.1980 року народження, 
прибути разом зі своїм захисником до проку-
рора відділу прокуратури Автономної Респу-
бліки Крим Лисіюка Є.М. (м. Київ, вул. Діло-
ва, 24, перший поверх) у період з 29.07.2020 
по 31.07.2020 (з 09:00 по 18:00) для прове-
дення вказаної процесуальної дії.

Уточнення 

В оголошенні про результати проведен-

ня конкурсу з придбання квартир на умовах 

пайової участі та на вторинному ринку для 

забезпечення житлом військовослужбовців 

Національної гвардії України, надрукованому 

у номері 143 (6757) «УК» від 28.07.2020, аб-

зац 2 пункту 5 правильно читати: 

— за лотами № 2, 3, 4, 5 — відмінено у 

зв’язку з відхиленням всіх конкурсних про-

позицій,

інше без змін.

Повістка про виклик обвинуваченої в судове засідання

Обвинувачена Толмачова Лариса Миколаївна, 20.08.1966 року народжен-
ня, у вчиненні злочину, передбаченого ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК 
України, відповідно до вимог ст. 323 КПК України викликається в судове за-
сідання, яке відбудеться 7 серпня 2020 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні 
Ленінського районного суду м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. А. Ку-
коби, 37, для участі в судовому засіданні як обвинуваченої. Обвинувачена 
Толмачова Л.М. зареєстрована за адресою: Полтавська область, м. Мирго-
род, вул. Сорочинська, 2, кв. 73.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 
138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст. ст. 139, 323 КПК 
України.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена вважається пові-
домленою про дату, час та місце розгляду справи.

Суддя Н.І. Крючко

Повістка про виклик до суду

Ірпінський міський суд Київської області викликає обвинуваченого Бу-

лаха Олександра Валерійовича для прийняття участі в судовому засіданні 

по обвинуваченню Булаха Олександра Валерійовича у вчиненні злочину, пе-

редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 07.08.2020 року о 13-

45 год. в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області за адре-

сою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7.

У зв’язку з відкриттям спадкової справи повідомляємо про розшук мож-

ливих спадкоємців Логвінова Юрія Васильовича, 23 липня 1958 р народжен-

ня, який помер 14 березня 2020 року. Просимо зацікавлених осіб в строк до 

31 серпня 2020 року звернутися  до п’ятої Харківської міської державної но-

таріальної контори (відокремлений підрозділ) за адресою: м. Харків, вул. 

Ярослава Мудрого, № 26.

В провадженні судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської об-
ласті Гавенко О.Л. перебуває обвинувальний акт у кримінальному прова-
дженні відносно Каждана Сергія Владленовича за ознаками злочину, перед-
баченого ч.5 ст.191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за № 42015100010000016 від 06.02.2015 року.

Розгляд підготовчого судового засідання відбудеться 14 вересня 2020 
року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Білоцерківського міськрайонного су-
ду Київської області за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Пер-
шотравнева, 4-а.

ПРЕДСТАВНИЦТВО «ЕВОФАРМА АГ» (код ЄДРПОУ 26608408, адреса: 
Україна, 01033, м. Київ, Голосіївський район, вул. Тарасівська, будинок 9) на 
підставі протоколу управління Позачергових зборів Ради Директорів компа-
нії ЕВОФАРМА АГ від 19 червня 2020 року повідомляє про ліквідацію за рі-
шенням власника.

Ліквідатором призначено Бережняк Оксану Сергіївну. Вимоги кредиторів 
приймаються протягом двох місяців з дня публікації за адресою: Україна, 
01033, м. Київ, Голосіївський район, вул. Тарасівська, будинок 9.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво 
досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42016000000003285 від 
11.11.2016 за підозрою  Пономаренко Алли Вікторівни, 08.04.1961 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (дер-
жавна зрада).

В межах вказаного кримінального провадження стосовно вказаної особи зібрано до-
статньо доказів для складання обвинувального акта, у зв’язку з чим, керуючись ст. ст. 
110, 290 КПК України, пропонуємо підозрюваній Пономаренко Аллі Вікторівні, 08.04.1961 
року народження, прибути разом зі своїм захисником до прокурора відділу прокурату-
ри Автономної Республіки Крим Лисіюка Є.М. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 
у період з 29.07.2020 по 31.07.2020 (з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної процесу-
альної дії, у тому числі ознайомлення з матеріалами кримінальних проваджень в поряд-
ку ст. 290 КПК України.

Разом з цим пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України на-
дати прокурору у кримінальному провадженні доступ та можливість скопіювати або відо-
бразити відповідним чином будь-які речові докази, документи або копії з них, які ви має-
те намір використовувати як докази в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані 
письмово підтвердити протилежній стороні — прокурору факт надання їм доступу до ма-
теріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області 
викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, Лактіонова 
Михайла Марковича, 03 лютого 1963 року народження, уро-
дженця та проживаючого за адресою місто Алчевськ Луган-
ської області, вулиця Станіславського, буд. №1, кв.№84, у су-
дове засідання, яке відбудеться 07 серпня 2020 року о 09 год. 
15 хв. в залі судових засідань Тернопільського міськрайонно-
го суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очі-
кувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Лактіонова М.М. у судове 
засідання, оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.  

Суддя Л. Базан

Свідоцтво про виключення із Суднової книги України на 

судно «Flipper 630CC» з реєстраційним бортовим номером 

«УКА-3329-К», судновласник Саченко Сергій Сергійович,  

вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Луган-

ська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38), знаходиться кримінальне 
провадження, внесене до ЄРДР за № 22017130000000148 від 27.06.2017 ро-
ку за обвинуваченням Фролова Вадима Вікторовича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою від 29.07.2019 року колегією суддів Новоайдарського районно-
го суду Луганської області ухвалено здійснення спеціального судового про-
вадження у справі.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. 
викликає обвинуваченого Фролова Вадима Вікторовича, 24.10.1970 р.н., який 
зареєстрований за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, 
с. Красна Талівка, вул. Промениста, буд. 15, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 06.08.2020 року о 14-15 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою не прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового судового засідання і вживає захо-
дів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити 
ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього гро-
шового стягнення в порядку передбаченому главами 11 та 12 КПК України та 
здійснити спеціальне судове провадження.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про утворення  

військово-цивільної адміністрації
На виконання Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області.
2. Командувачу об’єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністра-

ції здійснити відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» 
заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у стат-
ті 1 цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
27 липня 2020 року
№293/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про утворення військово-цивільної адміністрації

На виконання Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Сєвєродонецьк Луганської об-

ласті.
2. Командувачу об’єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністра-

ції здійснити відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» 
заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у стат-
ті 1 цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
28 липня 2020 року
№297/2020
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