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З підняттям рівня
Олександрівського водосховища
Ташлицька ГАЕС значно
скоротить шкідливі викиди
теплових електростанцій

Напередодні нового навчального
року Кабінет Міністрів затвердив
план заходів із реформування
системи шкільного харчування. Як
виконати його в умовах пандемії?

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 23 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ		

№185 (6799)

ЦІНА ДОГОВІРНА

ЕМІНЕ ДЖАПАРОВА:
«Є чітке розуміння
й домашнє завдання
на великому
євроінтеграційному
треку. Це пакет
реформ, включаючи
боротьбу з корупцією та
діяльність незалежних
антикорупційних
органів».

Укрпошта: що дасть
людям новий формат
Фото з сайту ukrposhta.ua

ЦИТАТА ДНЯ

Перша заступниця міністра закордонних справ
про відсутність загрози перегляду ЄС безвізового
режиму з Україною

Туристичні магніти
потребують інвестицій
ПРОГРАМА. Під час робочої поїздки на Сумщину Прем’єр-міністр
Денис Шмигаль провів нараду з питань розвитку області, де акцентував на туристичному потенціалі. Тут слід приділяти особливу увагу підтримці так званих туристичних магнітів. Серед них комплекс «Садиба
Харитоненка». Зі станом культурно-історичної пам’ятки Прем’єр ознайомився особисто. Уряд шукатиме додаткові можливості для підтримки таких об’єктів, від чого насамперед виграють місцеві громади. «Наступного року плануємо до проєкту «Велике будівництво» долучати
об’єкти культури й туризму. Регіони мають підготувати пропозиції, які
могли б фінансуватися в межах програми, визначити пріоритети й куди краще інвестувати, щоб це приносило результат», — цитує департамент комунікацій Секретаріату КМУ слова Прем’єра.
Денис Шмигаль побував в обласній клінічній лікарні, де за проєктом «Велике будівництво» триває добудова корпусу В, найближчим
часом буде придбано нове обладнання й розширено перелік послуг.
Прем’єр запевнив медичний колектив: у жовтні лікарі, середній та молодший медперсонал отримають підвищені заробітні плати.

ЦИФРА ДНЯ

649,3 млрд грн

3

витратили наші співгромадяни на
покупки впродовж квітня—червня. Це на
10,4% менше, ніж торік за аналогічний
період, за даними Держстату

ВІД ЕКСПЕРИМЕНТУ — ДО РЕФОРМИ. Сільські відділення

зв’язку стають пересувними, а в деяких населених пунктах
листонош бачитимуть лише раз на тиждень

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Центральної виборчої комісії
від 23 квітня 2012 року № 76
(зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії
від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)

РОЗ’ЯСНЕННЯ
Центральної виборчої комісії
щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим
комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви,
символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки
розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних
білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) під час проведення проміжних
виборів народного депутата України 25 жовтня 2020 року в одномандатному виборчому
окрузі № 208 (Чернігівська область)
Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з виборів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080022

USD за28.2059
1 долар США

EUR за33.1151
1 євро

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що
не суперечать Конституції України та законам України.
Разом з тим згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт,
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей.
Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну політичну партію чи кандидата в народні депутати України або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців.
Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом.

встановлені Національним банком України на

RUB 3.7133
/ AU 53772.29
за 10 рублів

23 вересня 2020 року

AG 680.77за 1 тройську
PTунцію
24928.37

PD 64024.29
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документи
ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту
в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської
Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування та припинення
проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну
мінеральних добрив походженням з Російської Федерації
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) рішенням від 17.04.2019
№ АД-413/2019/4411-03 порушила перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування та рішенням від 17.01.2020 № АД-435/2020/4411-03 порушила проміжний перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну мінеральних добрив походженням з Російської Федерації.
Зазначеними рішеннями Комісії об’єктом переглядів встановлено товар, що має такий опис:
тверді добрива та інші продукти мінеральні або хімічні, азотні (не у водному розчині): нітрат амонію (аміачна селітра) без домішок, нітрат амонію
(аміачна селітра) з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами та суміші добрив та інших продуктів на основі нітрату амонію (аміачної селітри) із вмістом двох або більше поживних
елементів, в яких сумарна масова частка нітратного і амонійного азоту у
перерахунку на азот у сухій речовині складає не менше як 28 мас. %, незалежно від їх цільового використання, що класифікуються згідно з УКТЗЕД
у товарних позиціях 3102 та 3105.
Комісія розглянула лист публічного акціонерного товариства «Азот»,
публічного акціонерного товариства «Концерн Стирол», приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» та приватного ак-

ціонерного товариства «Рівнеазот» про відклик вимоги «Про перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку
їх застосування» та звіт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за результатами проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку
їх застосування та за результатами проведення проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну мінеральних добрив походженням з Російської Федерації.
Керуючись положеннями пункту 6 частини шостої статті 5 та статті 18
Закону, Комісія прийняла рішення від 21.09.2020 № АД-464/2020/4411-03,
згідно з яким вирішила:
1. Припинити перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування, порушений згідно з рішенням Комісії від 17.04.2019 № АД-413/2019/4411-03, та анулювати антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації, застосовані рішенням Комісії
від 21.05.2008 № АД-176/2008/143-47 та продовжені рішенням Комісії від
17.04.2019 № АД-413/2019/4411-03;
2. Припинити проміжний перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну мінеральних добрив походженням з Російської Федерації,
порушений згідно з рішенням Комісії від 17.01.2020 № АД-435/2020/441103.
Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

оголошення    оголошення      оголошення      оголошення      оголошення      
Повідомляю спадкоємців, що відкрилась спадщина щодо майна померлого 16 квітня 2020 року
Неведрова Дмитра Васильовича,
05 травня 1963 року народження, що на момент смерті мешкав за адресою: м. Харків, вул. Ферганська, буд. 31-А, кв. 67. Мною, Лантьєвою Вірою Валентинівною, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, заведено спадкову справу за
№ 21/2020 від 16 вересня 2020 року. Спадкоємці можуть звертатись до
нотаріуса за адресою: м. Харків, просп. Московський, буд. 196/1, літ.
«А-5», тел. (057) 762 75 31.

Приватний нотаріус Криничанського РНО Дніпропетровської обл.,
Овчаренко Леся Леонідівна, сповіщає про відкриття спадкових справ
після померлих:
- Синчук Станіслава Іванівна, дата смерті: 29.03.2020 р.;
- Гига Марія Тимофіївна, дата смерті: 02.10.2019 р.;
- Гаврилюк Олександр Прокопович, дата смерті: 18.05.2020 р.
Спадкоємців прохання звертатися за адресою: 52300, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, смт Кринички, вул. Грушевського
Михайла, 3, тел. 0504528303.

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 05 жовтня 2020 року о 13 год.
30 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.

Повістка про виклик обвинуваченого

Суддя Ільяшевич О.В.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 22018050000000094 (номер справи
1-кп/243/146/2020) за обвинуваченням Фартуха Сергія 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: Фартуха Сергія Олександровича, 25.12.1993 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою:
м. Миколаївка, Донецька область, Слов’янський район, провулок Незалежності, буд. 8, кв. 4 у підготовче судове засідання, яке відбудеться
29.09.2020 року о 14 год. 00 хв. 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, 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 про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області
знаходиться кримінальне провадження № 686/8889/20 за обвинуваченням Гречки Василя Івановича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, суддя Марківського
районного суду Луганської області Чернік А.П. викликає Гречку Василя Івановича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 01 жовтня 2020 року о 14 годині 30 хвилин у залі судових засідань Марківського районного суду Луганської області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської області, 92400.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області
знаходиться кримінальне провадження № 417/3350/16-к за обвинуваченням Гноєвого Дмитра Сергійовича у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, суддя Марківського районного суду Луганської області Чернік А.П. викликає Гноєвого
Дмитра Сергійовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 30 вересня 2020 року о 15 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.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області
знаходиться кримінальне провадження № 417/5563/18 за обвинуваченням Ващенка Артема Олеговича вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, суддя Марківського районного суду Луганської області Чернік А.П. викликає Ващенка Артема Олеговича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 29 вересня 2020 року о 13 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.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області
знаходиться кримінальне провадження № 417/813/18 за обвинуваченням Бобришева 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
районного суду Луганської області Чернік А.П. викликає Бобришева
В’ячеслава Вікторовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 01 жовтня 2020 року о 13 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.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК»
Номер лота:
Короткий опис активів (майна) в лоті:

GL3N019083
Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фізичною особою №77.2/СЖ-194.08.1
від 27.08.2008
Електронна адреса для доступу до відкритих www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 09.10.2020
електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ Точний час початку проведення відкритих торелектронного аукціону
гів (аукціону)/електронного аукціону по кожному
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота
https://www.fg.gov.ua/passport/48605

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

Втрачене посвідчення

адвоката Кузнєцова Лева Андрійовича, видане на підставі
Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю
№ 001425 від 04.04.2019 р.,
вважати недійсним з
12.09.2020 року.

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

Я, Козлюк Марія Іванівна,
припиняю членство
в Політичній партії
«Об’єднання
«САМОПОМІЧ».
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Укргiдрометцентр

ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє, що втрачено бланки Полісів ОСЦПВВНТЗ:
Серія АМ №№ 9907660; 9921684; 9923387; 9852664.
Серія АР №№ 7438611; 7480303; 7462596.
Серія АК №№ 0678755.
Серія АО №№ 5922571; 2469634; 2483506; 2483507; 2483508;
2483509; 2483510; 2483950; 2491202; 2493786; 2482867; 7050887;
5909709; 5909806; 5923234; 7033727; 5859609; 5859610; 5909014;
5880456; 5953850; 7037712; 7047640; 2828305; 5880643; 7037289;
7037290; 5851137; 5851138; 5851139; 5880308; 7045041; 5847247;
5927716; 7036822; 7036823; 7040616; 5956006; 5830592; 5839036;
5859396; 5887456; 7057714; 2804102; 2816016; 5775820; 2490718;
7040584; 7043091; 7043092; 2801947; 2801719; 2801720.
Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 761/23478/16-к за обвинуваченням Бородіна Геннадія Петровича у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Па підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, суддя Марківського районного суду Луганської області Чернік А.П. викликає Бородіна Геннадія Петровича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 28 вересня 2020 року об 11 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.
Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 417/3352/16-к за обвинуваченням Громова Володимира Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, суддя Марківського
районного суду Луганської області Чернік А.П. викликає Громова Володимира Володимировича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 29 вересня 2020 року о 14 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.
Втрачене посвідчення
громадянина,
який постійно проживав у зоні обов’язкового відселення з
моменту аварії, категорія 2, серія Б, № 044007 на ім’я Литвин
Андрій Петрович, видане Київською обласною адміністрацією
28.06.1994 року,
вважати недійсним.

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 14
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер,
п’ятницю та суботу
Зам. № 79 787
Загальний тираж за вересень 287 298

Втрачене свідоцтво
про право власності

на квартиру гр. Галаган Володимира Антоновича за адресою:
м. Київ, вул. Ніщинського, буд. 6,
кв. 77,
вважати недійсним.

Листування з читачами тiльки
на сторiнках газети.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть
iнформацiї та реклами несуть автори
та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному
центрi «Урядового кур’єра».
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф»,
04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

