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На території Луганської області
гасять пожежі. Ситуація
перебуває під контролем,
запевняє Прем’єр-міністр
Денис Шмигаль

На Миколаївщині відновлюють
автентичний таврійський розпис
— декоративно-вжиткове
мистецтво з унікальними
орнаментами

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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ЦІНА ДОГОВІРНА

ВІКТОР ЛЯШКО:

«На період, коли
відбуваються одночасно
виборчий і навчальний
процеси, вхід на
виборчу дільницю слід
організувати
окремий від того,
яким заходять діти».

Подяка тим,
хто відкриває світ науки
Фото Володимира ЗАЇКИ

ЦИТАТА ДНЯ

Заступник міністра охорони здоров’я — головний
державний санітарний лікар про ймовірний початок
осінніх канікул на 10 днів раніше

ЄС залишається
непохитним до агресора
НАСЛІДКИ АГРЕСІЇ. Європейський Союз розширив санкції
проти Росії за спорудження Керченського мосту. Зокрема Рада
ЄС додала двох осіб і чотири організації до переліку осіб і компаній, проти яких застосовують обмежувальні заходи у зв’язку
з діями, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України. Загалом санкції застосовуються проти 177 осіб та 48 компаній. Вони передбачають замороження активів та заборону в’їзду. Нові санкції схвалено з урахуванням ролі цих фізичних і юридичних осіб у спорудженні мосту і залізничних шляхів, які з’єднали Росію з тимчасово окупованим Кримським півостровом через Керченську
протоку.
«Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму й
міста Севастополь Російською Федерацією і засуджує російське порушення міжнародного права. ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України», — цитує УНІАН повідомлення РЄ.
В Офіційному журналі ЄС ідеться, що санкції набувають чинності з моменту публікації інформації про них.

ЦИФРА ДНЯ
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4,3 млн

канадських доларів додатково надасть
Україні уряд Канади на підтримку
сектору безпеки та оборони

педагогів, почесну і благородну працю яких ми шануємо
і цінуємо

ОПЕРАТИВНО

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

.................................................................

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів
відповідають авторитетні
спеціалісти: урядовці, юристи,
учені, лікарі

на 1 місяць . . . . . . . .

30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

Соціальний передплатний індекс 40227

УВАГА!
Послуга
за приймання
передплати
на 2020 рік –
безкоштовна.
Передплатний
індекс

61035

.................................................................

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080053

для ветеранів
для інших
війни, пенсіонерів, передплатників
чорнобильців,
та підприємств
студентів
і організацій

друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

.................

Триває
передплата
на II півріччя
2020 року.
Передплату
приймають
усі відділення
поштового
зв’язку.
Також її можна
оформити
на сайті:
ДП «Преса»
www.presa.ua
ПАТ
«Укрпошта»
www.ukrposhta.ua

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. «Урядовий кур’єр» вітає із професійним святом

USD за28.3408
1 долар США

EUR за33.2324
1 євро

встановлені Національним банком України на

RUB 3.6099
/ AU 54092.67
за 10 рублів

5 жовтня 2020 року

AG 679.55за 1 тройську
PTунцію
25215.66

PD 65485.39
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 ОЗПОРЯДЖЕННЯ
Р
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2020 р. № 903
Київ

Про звільнення Р. Ставроста з посади
голови Бериславської районної державної
адміністрації Херсонської області

Звільнити СТАВРОСТА Романа Юрійовича з посади голови Бериславської районної державної адміністрації Херсонської області згідно з поданою ним заявою.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
1 жовтня 2020 року
№ 484/2020-рп

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2020 р. № 900
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2000 р. № 140

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2000 р.
№ 140 «Про оплату праці, гарантії та компенсації для працівників, які направляються для роботи на антарктичну станцію «Академік Вернадський»
(Офіційний вісник України, 2000 р., № 5, ст. 161) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2020 р. № 900
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2000 р. № 140
1. Перше речення абзацу першого пункту 1 після слів «для наукової роботи» доповнити словами «в рамках проведення антарктичних експедицій».
2. Пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Установити антарктичне польове забезпечення як компенсацію за
екстремальні умови роботи в зоні дії Договору про Антарктику в національній валюті в розмірі, передбаченому для виплати добових під час службових
відряджень у межах України, збільшених у:
30 разів за кожний день безперервного перебування на станції «Академік
Вернадський» сукупною тривалістю до 390 днів;
50 разів за кожний день безперервного перебування на станції «Академік
Вернадський» сукупною тривалістю понад 390 днів починаючи з 391 дня.».
3. У пункті 3 слова і цифри «фінансування Національної програми досліджень використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану та функціонування антарктичної станції «Академік Вернадський» (коди функціональної класифікації 180103, 180105)» замінити
словами «фінансування наукової та науково-технічної діяльності на антарктичній станції «Академік Вернадський».

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. № 1923 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 42,
ст. 2099; 2007 р., № 30, ст. 1216; 2016 р., № 89, ст. 2920), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2020 р. № 903
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах
і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями
1. Пункт 11 після слів «Національне антикорупційне бюро» доповнити словами «, МВС,
Національну поліцію».
2. Доповнити Порядок пунктами 21 та 41 такого змісту:
«21. Під час дії особливого періоду медична допомога військовослужбовцям, зазначеним у пункті 1 цього Порядку, надається у військово-медичних закладах інших військових формувань за територіальним принципом.
Переведення військовослужбовців для подальшого надання медичної допомоги до
військово-медичних закладів інших військових формувань дозволяється після стабілізації їх загального стану.»;
«41. Під час дії особливого періоду командир (начальник, керівник) військової частини (установи, організації, закладу) для надання медичної допомоги має право направляти
підпорядкованих йому військовослужбовців до військово-медичних закладів інших військових формувань за територіальним принципом.».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 вересня 2020 р. № 1171-р
Київ

Про залучення коштів позики від Європейського
інвестиційного банку для реалізації проекту
«Енергоефективність громадських будівель в Україні»

1. Визнати за доцільне залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту «Енергоефективність громадських будівель в Україні» у розмірі 300 млн. євро.
2. Міністерству фінансів за участю Міністерства розвитку громад та територій укласти з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, державними та комунальними підприємствами — учасниками проекту договори про надання субкредитів, передбачивши в них вид забезпечення виконання зобов’язань з обслуговування та погашення субкредитів.
Розмір плати за надання зазначеним місцевим державним адміністраціям, органам
місцевого самоврядування, державним та комунальним підприємствам — учасникам
проекту субкредитів становить 0,5 відсотка річних вибраної та непогашеної суми позики.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

До відома всіх зацікавлених осіб, установ та організацій
Людина, Жінка, на ім’я: Анастасія (рос. Анастасия),
по батькові: Євгенівна (рос. Евгеньевна),
за родом (прізвище): Глазко (рос. Глазко),
1977 року народження, актовий запис 2278 в книзі реєстрації
актів про народження, дублікат свідоцтва про народження
I-БК №736937, нотаріальне свідоцтво НОН 818684,
Заявляється та проголошується живою з повною правоздатністю
та дієздатністю. Не має опікунів в будь-якому вигляді.
Інше заявляється таким, що не відповідає дійсності.
Заявлене може бути оскаржене виключно в судовому порядку в
десятиденний термін.
Заперечення приймаються письмово від офіційних осіб протягом
тридцяти днів після публікації заявленого за адресою:
м.Київ, 04053, Анастасії Євгенівні Глазко, до запитання
За відсутності оскаржень/заперечень у вказаний термін заявлене
визнається незаперечним фактом.
Використання зазначених персональних даних, крім як для
цілей заявленого, забороняється.
Колір тексту вважається фіолетовим

Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення від 24 вересня 2020
року № 601-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ
АКБ «АРКАДА». Повний текст рішення оприлюднено на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
25.09.2020 Національний банк України прийняв рішення про виключення з Державного реєстру фінансових установ таких
фінансових установ:
1. ТОВ «СТАРТАП ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40831678),
2. ТОВ «ЗАХІДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39928124).
Вказані рішення було прийнято на підставі заяв вказаних фінансових
установ.
Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимоно-

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини

До відома спадкоємців, 10.09.2020 року заведена спадкова справа №122/2020 польного комітету України повідомляє, що 17.07.2020 року адміністрау Тимошенка М.М., приватного нотаріуса Кремінського районного нотаріального округу Луганської області, адреса розташування робочого місця: Луганська об- тивною колегією відділення прийнято рішення № 72/27-р/к у справі
№934-УД про порушення законодавства про захист економічної конласть, Кремінський район, місто Кремінна, вулиця Титова, 7/24, після смерті

Мостового Сергія Вікторовича,

куренції та накладення штрафу на ФОП Гринчука А.Р. (ідентифікацій-

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання
як обвинуваченого Дяченка Юрія Вікторовича, 10.11.1968 року народження, уродженця м. Луганськ, Луганська область, зареєстрований:
Луганська область, м. Луганськ, вул. Лихачова, буд. 57, кв. 68, фактично проживає за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Лихачова, буд. 57, кв. 68.
Судове засідання відбудеться 15 жовтня 2020 року о 09 год. 45 хв.
в приміщенні суду за адресою м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб.218.
Суддя Ю.В. Рябуха

Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України повідомляє, що 24.07.2020 року адміністративною колегією відділення прийнято рішення № 72/32-р/к у справі
№930-УД про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу на ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд» (ідентифікаційний код – 33282104) у розмірі 68 000, 00 (шістдесят вісім тисяч) гривень та ТОВ «Тернопіль Будпостач» (ідентифікаційний код – 41570010)
у розмірі 68 000, 00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

11 квітня 1967 року народження, який помер 21 липня 2020 року, місце наро- ний код – 2751826034) у розмірі 68 000, 00 (шістдесят вісім тисяч) гридження: Україна, Луганська область, місто Сєвєродонецьк, його останнє місце
реєстрації та проживання було за адресою: Луганська область, Кремінський вень та ТОВ «Інтгеніо» (ідентифікаційний код – 40158550) у розмірі
район, місто Кремінна, вулиця Миру, будинок №3.
68 000, 00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Повідомляємо про відкриття спадщини після смерті
БІЛОУС Володимира Миколайовича,
померлого 20.08.2020 р. Усіх спадкоємців викликаємо до приватного нотаріуса ДМНО Аршава І.О. (49107, м.Дніпро, пр. Гагаріна, б. 78,
к. 3, т. 0505205667).

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

Втрачене свідоцтво про право власності на
житло за адресою: місто Київ, вулиця Ентузіастів, будинок 7, квартира 148, видане Відділом
приватизації комунального житлового фонду
Дарницької держадміністрації 31.03.1999 р.,
розпорядження № 760,
вважати недійсним.

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

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД

Про внесення змін до Порядку надання медичної
допомоги у військово-медичних закладах
і взаєморозрахунків за неї між військовими
формуваннями

ОГОЛОШЕННЯ    ОГОЛОШЕННЯ      ОГОЛОШЕННЯ      ОГОЛОШЕННЯ      ОГОЛОШЕННЯ      

Повідомляю про відкриття спадщини після смерті
ХОТНИЦЬКОЇ Уляни Лаврентіївни,
1929 р.н., померлої 14.03.2020 року. Усіх спадкоємців викликаю до нотаріуса Дніпровського міськнот
округу Баден А.Є. (49101, м. Дніпро, вул. Антоновича, б. 22, к. 6, т. 0963022653) з питань оформлення
спадщини.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
18..23
9..14

19..24
10..15

ЦЕНТР

СХІД

18..23
9..14

17..22
6..11

ПІВДЕНЬ

сонячно

19..24
10..15

мінлива
хмарність
хмарно
дощ

напрям
вітру

гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 4 ЖОВТНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч

День

+9 +14 +18 +23
+10 +15
+9 +14
+8 +13
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+9 +14

+19 +24
+18 +23
+17 +22
+19 +24
+19 +24
+20 +25
+20 +25
+19 +24
+19 +24
+20 +25
+19 +24
+19 +24

Oбласть

Нiч

Черкаська

+9 +14 +18 +23

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

+9 +14
+8 +13
+9 +14
+12 +17
+11 +16
+10 +15
+9 +14
+8 +13
+7 +12
+5 +10
+10 +15
+11 +13

День
+18 +23
+17 +22
+17 +22
+20 +25
+19 +24
+18 +23
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+19 +24
+20 +22

Укргiдрометцентр
Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Кримінальне провадження: 11-сс/991/518/20, справа № 991/4519/20
Апеляційна палата Вищого Кому: Кабаєв Сергій Іванович
антикорупційного суду
викликає Вас як підозрюва- Місцезнаходження/місце проживання:
ного на 10 годину 00 хвилин м. Київ, вул. Данькевича, буд. 1/79, кв. 177
13 жовтня 2020 року
у справі: за апеляційною
скаргою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Перова
Андрія Вікторовича на ухвалу слідчого судді Вищого
антикорупційного суду від
12 червня 2020 року
Місцезнаходження суду:
Додатково просимо надати такі документи:
м. Київ, пров. Хрестовий,
документи, що посвідчують особу
буд. 4,
Зала судового засідання № 1
Суддя: І. О. Калугіна
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду
згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або
інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок
відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з
лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей
заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість
прибуття до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду
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.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання
як обвинуваченого Гладкова Дениса Івановича, 02.03.1984 року народження, уродженця м. Луганськ, зареєстрований: м. Луганськ, пров.
1-й Залізничний, буд. 17Б, фактично проживає за адресою: м. Луганськ, пров. 1-й Залізничний, буд. 17Б.
Судове засідання відбудеться 15 жовтня 2020 року о 09 год. 30 хв.
в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб.218.
Суддя Ю.В. Рябуха
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