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Фахівці Мінкульту й представники
туристичної галузі презентували
проєкт документа, покликаний
системно оновити застарілий
галузевий закон

Постанова Кабінету
Міністрів України
«Про Комісію з
регулювання азартних
ігор та лотерей»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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ЦІНА ДОГОВІРНА

ДМИТРО РАЗУМКОВ:
«Вибори оголошує
парламент не пізніше
як за 90 днів до їх
проведення. Сьогодні
внести такі зміни
до постанови — це
поставити під сумнів
легітимність усього
процесу».

Книжковий храм:
між інтернетом
і карантином
Фото з сайту spar.org.ua

ЦИТАТА ДНЯ

Голова Верховної Ради про неможливість внесення
змін до постанови парламенту про проведення місцевих
виборів

Вартість електроенергії
не зміниться
АКТУАЛЬНО. Міністерство енергетики та уряд неодноразово наголошували, що в умовах складної соціально-економічної ситуації ціна електричної енергії для населення до кінця поточного року залишатиметься незмінною. Тому профільне відомство спростовує поширювану у засобах масової інформації недостовірну інформацію, мовляв, про підвищення тарифів
на електричну енергію для населення з 1 жовтня цього року.
Тарифи на електроенергію, що відпускають населенню,
встановлені постановою НКРЕКП від 26.02.2015 № 220. Тож
ціна на електричну енергію становить (з ПДВ): до 100 кВт/год
— 90 коп. за кВт/год, понад 100 кВт/год — 168 коп. за кВт/год.
Збереження фіксованого пільгового тарифу на електроенергію для населення в умовах нової моделі ринку електричної
енергії здійснюється в межах механізму ПСО, запровадженого
постановою Кабінету Міністрів від 05.06.2019 № 483 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків
на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку
електричної енергії» (із змінами).

ЦИФРА ДНЯ

37,6

млн тонн

5

зернових і зернобобових культур нового
врожаю вже намолотили українські
аграрії з площі 10,3 млн га (67%)

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ. Нині бібліотекарі за маленьку зарплату

виконують роботу педагогів, соціологів, психологів і навіть
політологів

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 за28.2989
1 долар США

EUR за33.1309
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 3.5955
/ AU 53338.05
за 10 рублів
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AG 675.08за 1 тройську
PTунцію
25054.43

PD 64387.36
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документи
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміни у складі Національної ради
з питань антикорупційної політики

1. На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 1 червня 2020 року
№ 207 «Питання діяльності Національної ради з питань антикорупційної політики»:
1) увести до персонального складу Національної ради з питань антикорупційної
політики таких осіб:
ГРИЩУК Максим Олександрович — перший заступник керівника Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури (за згодою)
ТАТАРОВ Олег Юрійович — Заступник Керівника Офісу Президента України;
2) вивести зі складу Національної ради з питань антикорупційної політики
І.Муратова та Н.Холодницького.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
28 вересня 2020 року
№ 411/2020

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про делегацію України для участі
у переговорах з Європейським інвестиційним
банком щодо укладення Гарантійної угоди
«Логістична мережа (Модернізація
та цифровізація Укрпошти)» між Україною
та Європейським інвестиційним банком

1. Утворити делегацію України для участі у переговорах з Європейським інвестиційним банком щодо укладення Гарантійної угоди «Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)» між Україною та Європейським інвестиційним банком у такому складі:
АБРАМОВИЧ Дмитро Васильович — перший заступник Міністра інфраструктури
України, глава делегації
АНДРІЄВА Тамара Володимирівна — директор Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України
БАБІЙ Оксана Степанівна — начальник відділу співробітництва з міжнародними
організаціями та МФО Управління міжнародного співробітництва та протоколу Міністерства інфраструктури України

БЄЛІКОВ Віталій Олександрович — директор департаменту з правових питань акціонерного товариства «Укрпошта» (за згодою)
ЛЕВЧУК Олена Миколаївна — заступник директора департаменту багатосторонніх
та двосторонніх торговельних угод — начальник відділу підтримки проектів з МФО
та іноземними країнами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
МАЛЕТА Світлана Олегівна — головний спеціаліст відділу правового забезпечення міжнародного фінансово-економічного співробітництва Управління правової експертизи міжнародних договорів та міжнародного співробітництва Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України
МИХАЙЛЕНКО Марина Юріївна — директор Департаменту Європейського Союзу і
НАТО Міністерства закордонних справ України
ПАЛІЙ Максим Орестович — заступник генерального директора з фінансових питань акціонерного товариства «Укрпошта» (за згодою)
ПЕРЦОВСЬКИИ Олександр Семенович — перший заступник генерального директора з операційної діяльності акціонерного товариства «Укрпошта» (за згодою)
ПЕРШИНА Ольга Володимирівна — заступник директора Департаменту міжнародних фінансових проектів — начальник відділу співпраці з Європейським банком
реконструкції та розвитку та іншими регіональними організаціями Міністерства фінансів України
РАТІЄВ Артем Сергійович — головний спеціаліст відділу співпраці з Європейським інвестиційним банком Департаменту міжнародних фінансових проектів Міністерства фінансів України
САФАРОВ Фарід Каміл огли — генеральний директор Директорату цифрової інфраструктури на транспорті Міністерства інфраструктури України.
Дозволити главі делегації вносити за погодженням із Міністерством закордонних
справ України зміни до складу делегації.
2. Затвердити Директиви делегації України для участі у переговорах з Європейським інвестиційним банком щодо укладення Гарантійної угоди «Логістична мережа
(Модернізація та цифровізація Укрпошти)» між Україною та Європейським інвестиційним банком (додаються, для службового користування).
3. Уповноважити Міністра інфраструктури України КРИКЛІЯ Владислава Артуровича на підписання Гарантійної угоди «Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)» між Україною та Європейським інвестиційним банком.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
28 вересня 2020 року
№ 481/2020-рп

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 вересня 2020 р. № 863
Київ

Про внесення зміни до пункту 4
Положення про Міністерство цифрової
трансформації України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміну до пункту 4 Положення про Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня
2019 р. № 856 «Питання Міністерства цифрової трансформації» (Офіційний вісник
України, 2019 р., № 80, ст. 2736; 2020 р., № 19, ст. 741, № 55, ст. 1714), доповнивши
його підпунктом 91 такого змісту:
«91) сприяє розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг, формує
пропозиції щодо надання державної підтримки (у тому числі фінансової) такому розвитку;».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

кадрові питання

Президент України
призначив:
ГОНЧАР Людмилу Володимирівну — головою Гуляйпільської районної державної
адміністрації Запорізької області;
БІРКАДЗЕ Георгія Автанділовича — головою Броварської районної Державної адміністрації Київської області;
ПОПЕРЕЧНОГО Костянтина Євгенійовича — головою Козятинської районної державної адміністрації Вінницької області;
ВАСИЛЬЧИШИНУ Вікторію Михайлівну — головою Приморської районної державної адміністрації Запорізької області;
ШЕЛЕСТ Світлану Петрівну — головою Володарської районної державної адміністрації Київської області;
ШПАКА Юрія Анатолійовича — головою Яворівської районної державної адміністрації Львівської області;
БІБИКА Мирослава Віталійовича — головою Буринської районної державної адміністрації Сумської області;
ВАЩЕНКА Дениса Ігоровича — головою Роменської районної державної адміністрації Сумської області;
ЗАВАЛЬНЮКА Юрія Анатолійовича — головою Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області.

звільнив:
КЛИМЕНКА Миколу Федоровича — з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень
Президента України;
ПОПОВА Артема Вікторовича — з посади голови Приморської районної державної
адміністрації Запорізької області згідно з поданою ним заявою;
БОЙКА Василя Михайловича — з посади голови Буринської районної державної
адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності 20208146433)
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність:
Вивчення геологічної будови та оцінки промислової нафтогазоносності олігоценових відкладів II ярусу Кросненської зони у межах Буковецької
структури-пастки спорудженням (бурінням) пошукової свердловини №1
Жденієвської площі. У разі позитивного результату передбачається пошук,
розвідка з подальшою розробкою Жденієвської площі спорудженням 2
свердловин на рік, підключенням свердловин до установки підготовки вуглеводневої сировини.
Глибина свердловини — 2600 м; спосіб буріння — роторний, турбінний;
передбачається кріплення ствола свердловини високогерметичними обсадними трубами. Підключення свердловин на відстань до 10 000 м до установки підготовки вуглеводневої сировини.
Очікуваний об’єм видобутку природного газу по кожній свердловині становить від 15 до 30 тис.м3/добу. Підключення свердловин включає обв’язку
устя свердловин та прокладання газопроводів-шлейфів.
Місце проведення планованої діяльності — Закарпатська область, Воловецький район, в адміністративних межах Буковецької, Розтоцької, Щербовецької, Підполозянської сільських рад і Жденіївської селищної ради.
2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, м. Київ, Шевченківський район, вул. Кудрявська, буд. 26/28, тел.:(044) 461-25-49.
Роботи по провадженню планованої діяльності буде здійснювати Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Акціонерного
товариства «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 39585756, розташоване за адресою: 79026, вул. Рубчака, 27, м. Львів, Львівська область,
тел. (032) 234-31-27
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Дубінцева Сергія Валерійовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 cт.408
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 08 жовтня 2020 року о 10:00 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 О. В. Жежера

Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської обласної
державної адміністрації, за адресою: 88008 м.Ужгород, пл. Народна, 4,
тел./факс (0312) 61-67-01, контактна особа Урись Ігор Омелянович.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності
та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля.
Рішенням про провадження планованої діяльності буде висновок з оцінки впливу на довкілля про допустимість провадження планованої діяльності, що надається Департаментом екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації.
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має
право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються
на дати, що припадають на цей період.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА,
за адресою: 88008 м.Ужгород, пл. Народна, 4, тел./факс (0312) 61-67-01,
central@ecozakarpat.gov.ua, контактна особа Урись Ігор Омелянович.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого ЧЕРНІКОВА Юрія Вікторовича для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 03.02.2020 за № 22020011000000012
відносно ЧЕРНІКОВА Юрія Вікторовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111
КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 06.10.2020 року о 09 год. 30 хв.
в приміщенні Святошинського районного суду міста
Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А,
каб. 401-402.
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 В. О. Жмудь

Приватний нотаріус Мелітопольського міського нотаріального округу
Запорізької області Земенкова Юлія Анатоліївна (м. Мелітополь,
Запорізька область, пр. 50-річчя Перемоги, 18/1, 72313)
запрошує спадкоємців померлого 31 березня 2020 року
Назаренка Віктора Миколайовича,
15 листопада 1964 року народження.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА.
Поштова адреса: 88008 м.Ужгород, пл. Народна, 4,
e-mail: central@ecozakarpat.gov.ua, номер телефону: (0312) 61-67-01
контактна особа: Урись Ігор Омелянович, тел.: (0312) 61-67-01
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 270 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6
цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:
Ознайомлення зі змістом звіту з ОВД можливе щодня, крім вихідних з 2
жовтня 2020 р.:
79026, вул. Рубчака, 27, м. Львів, тел.: (032) 234-31-27, Філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування», контактна особа — Андреїшин
Петро Михайлович.
89100, Закарпатська область, Воловецький район, смт Воловець, вул.
Пушкіна, 8, тел.: (03136) 2-42-18, Воловецька районна рада, контактна особа — Лопіт Іван Ілліч.
89114, Закарпатська область, Воловецький район, с. Буковець,
тел.: (03136) 2-57-42, Буковецька сільська рада, контактна особа — Комарницький Ярослав Северинович.
89120, Закарпатська область, Воловецький район, смт Жденіїво, вул.
Шевченка, буд.141, тел.: (03136) 2-56-42, 2-55-86, Жденіївська селищна рада, контактна особа — Годованець Василь Іванович.
89110, Закарпатська область, Воловецький район, с. Щербовець,
тел.: (03136) 2-57-25, Щербовецька сільська рада, контактна особа — Щербей Михайло Юрійович.
89141, Закарпатська область, Воловецький район, с. Розтока,
тел.: (03136) 2-51-23, Розтоцька сільська рада, контактна особа — Шишканинець Ігор Іванович.
89121, Закарпатська область, Воловецький район, с. Підполоззя,
тел.: (03136) 2-52-96, Підполозянська сільська рада, контактна особа — Ковач Аркадій Васильович.

В провадженні Солом’янського районного суду
м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно Іщенко Ірини Анатоліївни, обвинуваченої у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.
У зв’язку з чим в судове засідання викликається Іщенко Ірина Анатоліївна, 06.03.1974 року народження, яке відбудеться 08 жовтня 2020 року о 10:30
год. в приміщенні Солом’янського районного суду
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 20,
під головуванням судді Агафонова С. А.
У разі неявки обвинуваченого дане оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як потерпілого: КАРПЕНКА Олександра Миколайовича (к/п № 12012000000000029), у кримінальному провадженні за обвинуваченням Шепелева Олександра Олександровича у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191,
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3
ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 08 жовтня о
12:00 в приміщенні Святошинського районного суду
міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-а.
У разі неявки потерпілого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності потерпілого.
Суддя Л. Г. Косик

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого: КАШИРІНА АЛЛІКА ВІКТОРОВИЧА (к/п № 42015020420000194), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться
07.10.2020 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-а , каб. 702.
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

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Розшукуються спадкоємці
Кузнецової Валентини
Михайлівни, 1940 р.н., яка померла
14 квітня 2020 року. Спадкоємцям
пропонується у строк до 14 жовтня
2020 року з’явитися до П’ятої
Харківської міської державної
нотаріальної контори за адресою:
м. Харків, вул. Валентинівська, 27-Г.
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ідійшов у минуле перший місяць осені. Як і в
останні кілька років, не обійшлося без природних катаклізмів. У багатьох регіонах планети синоптики занотували в аномалії погодних умов вересня чимало
стихійних лих з людськими
жертвами. Наприклад, торік
о цій порі урагани прокотилися територіями США, Багамських островів, Грузії,
могутні землетруси вразили Албанію, Індонезію, Хорватію та Туреччину, нищівні
тайфуни — Іспанію та Японію.
А нинішнього вересня
природа продемонструвала
руйнівні сили у центральному регіоні Греції (небувалі зливи спричинили повені); шторм «Айла» зруйнував електромережі, залишивши без світла 60 тисяч господарств Фінляндії;
тайфун «Хайшен» такої самої шкоди завдав Південній
Кореї; потужний землетрус
6,6 бала став застереженням тихоокеанській державі Вануату.
Як бачимо, природа систематично нагадує людству, що до надр Землі, її атмосфери і водних ресурсів
слід ставитися з повагою, а
не сповідувати варварське:
«Наше завдання — взяти в
неї все можливе».
Для нашої держави перехідними з минулого місяця залишаються дві проблеми: російська агресія на сході й пандемія коронавірусної
хвороби. Щоправда, традиційною турботою цими днями залишається підготовка
до зими і питання, якою вона буде.
Професійні та народні синоптики-аматори прогнозують, що цьогорічна зима буде м’якою. Але похолодання почнеться у другій половині жовтня — зниження
температури передбачають
до +13 градусів. А в останній тиждень — до +6. Загалом погода впродовж місяця буде сухою, очікують багато сонячних днів. Це створить сприятливі умови для
успішного збирання врожаю
садовини і городини, соняшнику, кукурудзи і цукрового
буряку.
Тим, хто здавна з повагою
ставиться до народних прикмет наших прадідів, раджу
спостерігати за станом погодних умов у такі дні релігійних свят жовтня: Трохима (2), Сергія Капустяника
(8), Покрови Пресвятої Богородиці (14), Луки осіннього (31).
На Трохима пасічники готують своє бджолине господарство до зими — переносять вулики в теплі примі-

Осінь — час весіль, адже щастя не відкладеш через
пандемію і карантин

щення. Згодом перевіряють,
як крилаті трудівниці заліпили льотки прополісом. Якщо дуже щільно — зима буде морозною, а якщо злегка
— теплою.
Подекуди у західному регіоні — на Тернопільщині,
Івано-Франківщині, Львівщині відновлюють давню
традицію: цього дня на вечорницях парубки та дівчата, які заручилися на Семена (14 вересня), остаточно

домовляються, чи одружуватимуться на Покрову. Досі
побутує таке прислів’я: «На
Трохима не проходить щастя мимо: куди Трохим — і
воно за ним».
Свято Сергія Капустяника пам’ятаю досі. Того дня
мама традиційно шаткувала капусту. Качани (міцну цукристу серцевину) з
кожної капустини по черзі
роздавала мені й трьом сестрам. Суміш із порізаною

НАШ КАЛЕНДАР
1 жовтня
2 жовтня
4 жовтня
4—10 жовтня
5 жовтня
8 жовтня
9 жовтня
10 жовтня

— День людей похилого віку
— Міжнародний день ненасильства
— День працівників освіти
— Всесвітній тиждень космосу
— 	Всесвітній день учителів; Всесвітній день хабітат
— День юриста
— Всесвітній день пошти
— 	День працівників стандартизації та метрології;
Всесвітній день здоров’я
11 жовтня
— 	День художника; День професійних спілок; День
працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби; Міжнародний день дівчаток
12—18 жовтня — Європейський тиждень місцевої демократії
13 жовтня
— Міжнародний день зі зменшення небезпеки лих
14 жовтня
— 	День захисника України; День Українського козацтва; Покрова Пресвятої Богородиці
15 жовтня
— Міжнародний день сільських жінок
16 жовтня
— Всесвітній день продовольства
17 жовтня
— 	День працівників целюлозно-паперової промисловості; Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності
18 жовтня
— День працівників харчової промисловості
20 жовтня
— 	Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози; Всесвітній день
статистики
22 жовтня
— 	185 років із дня загибелі Устима Кармелюка
(1787—1835), українського народного героя; 85
років із дня народження українського поета Бориса Олійника (1935—2017).
22—30 жовтня — Всесвітній тиждень роззброєння
25 жовтня
— 	День автомобіліста і дорожника; Європейський
день цивільного правосуддя; 100 років із дня
народження Амед-Хана Султана (1920—1971),
кримськотатарського льотчика-аса, двічі Героя
колишнього СРСР
27 жовтня
— Всесвітній день аудіовізуальної спадщини
28 жовтня
— 	День визволення України від фашистських загарбників
31 жовтня
— Всесвітній день міст

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

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

морквою закладала у випарену окропом дубову діжку. Домашні квашені капуста, огірки, помідори, яблука, кавуни — незабутні солодкі спогади далекого дитинства. Нині цілющі властивості білокачанної городини широко відомі. Ось як
характеризує її народне
прислів’я: «Капуста — друг
від семи недуг».
Якщо на Трохима приморозить або випаде перший
сніг, весна буде ранньою і
теплою; якщо день видасться сухим, наступне літо буде вологим, із грозовими дощами.
Культ Покрови Пресвятої Богородиці замінив шановане колись божество дохристиянського часу богиню родючості Мокошу. Наші прабабусі відтворювали її образ на рушниках для
весільних обрядів. Нині з такими прадавніми сімейними
реліквіями можна ознайомитися у музеї українського рушника в заповіднику
«Переяслав».
Пресвята
Богородиця
вважається покровителькою жіночого рукоділля. Із
1999 року день Покрови став
календарним святом Українського козацтва. Відомо,
що Пресвята Богородиця
була покровителькою запорозьких козаків. Свого часу коштом козацької старшини на честь Покрови збудовано храми. Зокрема в селі Діхтярівці на Чернігівщині — за кошти гетьмана Мазепи, в Любечі — чернігівського полковника Милорадовича, у Ромнах — останнього кошового Запорозької
Січі Петра Калнишевського.
За давніми народними
прикметами, яка Покрова,
така й зима. Якщо день сонячний, теплий, осінь буде
також теплою, затяжною.
До Михайла (21 листопада)
снігу не буде. Якщо йтиме
дощ, у листопаді буде багато дощових днів.
Від Покрови дедалі відчутнішим стає наближення
зими. «Запасай дрова до Покрови», нагадує господарям
прислів’я.
Лука осінній — захисник
від усіх недуг. Цього дня народні цілителі замовляли
охочих від хвороб. Прислів’я
стверджує: «До весняного
Луки (5 травня) — ані хліба, ані муки, настав осінній
Лука — з’явилися хліб і мука». Цього дня господарі обходять із запаленою свічкою
обійстя, аби Господь уберіг
від біди зроблені на зиму запаси.
Запалімо на святого Луки
свічки в кожній оселі. Нехай
Господь убереже усіх нас у
незалежній державі не лише від усіляких недуг, а насамперед від підступної російської агресії.
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врожаю, приказуючи: «Бог дав мені, а я вам: на щастя,
на здоров’я, на мир і злагоду»
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 1 ЖОВТНЯ
Oбласть

Нiч

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

День

Oбласть

Нiч

+8 +13 +13 +18

Черкаська

+8 +13 +13 +18

+8 +13
+8 +13
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+8 +13
+7 +12
+7 +12
+8 +13

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

+12 +17
+13 +18
+12 +17
+13 +18
+12 +17
+11 +16
+11 +16
+12 +17
+12 +17
+11 +16
+12 +17
+13 +18

+8 +13
+7 +12
+8 +13
+10 +15
+9 +14
+10 +15
+9 +14
+8 +13
+8 +13
+7 +12
+11 +16
+11 +13

День
+14 +19
+12 +17
+15 +20
+16 +21
+15 +20
+17 +22
+16 +21
+13 +18
+14 +19
+14 +19
+18 +23
+15 +17

Укргiдрометцентр

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває
кримінальне провадження відносно Ільясова Ремзі Ільясовича, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.
У зв’язку з чим у судове засідання викликається Ільясов Ремзі Ільясович, 12.04.1958 року народження, яке відбудеться 8 жовтня 2020
року о 12.40 год. у приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 20, під головуванням
судді Агафонова С.А.
У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 13 годині 00 хвилин 7 жовтня 2020
року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А,
каб. № 507, обвинуваченого Бондарева Романа Володимировича, 26
вересня 1975 року народження, в рамках кримінального провадження № 42016000000002809, внесеного до Єдиного реєстру досудових
розслідувань 12 жовтня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-3 КК України.
Дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя М.С. Антонюк
У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/333/2020 за обвинуваченням Куртлушаєва Мурата Ісмаіловича за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно з Єдиним державним реєстром досудових розслідувань за
№ 42016000000002761 від 07.10.2016 року.
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 09.10.2020 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська,
31 А, каб. № 614 (суддя Циктіч В.М.).
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
З 1 січня 2021 року для всіх категорій споживачів ПрАТ
«ДАТАГРУП» припиняє надання телекомунікаційних послуг
з використанням наступних технологій:
– мультисервісний радіодоступ (Aireach, діапазон 25 ГГц);
– широкосмуговий радіодоступ (WipLL, діапазон 1,5 ГГц);
– цифрова бездротова телефонія (Dect, діапазон 1,8 ГГц).
Детальну інформацію розміщено на сайті datagroup.ua.
Отримати інформацію можна також і за телефоном Контакт-центру 0 800 211 000.
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