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Україна активізує
гармонізацію вітчизняного
законодавства
із законодавством
Євросоюзу

Постанова Кабінету
Міністрів України
«Деякі питання об’єктів
критичної інформаційної
інфраструктури»
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ЦІНА ДОГОВІРНА

ІГОР ЯРЕМЕНКО:
«РФ не цікавить населення
на тимчасово окупованій
території, їй потрібна
сама територія. Вона
потрібна з військової
точки зору. Бо це
військова база —
величезний авіаносець
у Чорноморському
басейні».

Чому ми нині
в мінусі?

Фото з сайту east-fruit.com

ЦИТАТА ДНЯ

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій про активну мілітаризацію Росією
окупованого нею Криму

МЗС проти
кіберзлочинності
ОФІЦІЙНО. Україна закликає міжнародну спільноту продовжити
тиск на Російську Федерацію через порушення у кіберпросторі. Про
це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України у
зв’язку із заявою державного секретаря США щодо висунення звинувачень посадовцям російського ГРУ в кіберзлочинах. Україна повністю довіряє оприлюдненим мін’юстом США підсумкам розслідування й звинуваченням шести співробітникам генштабу армії РФ у
скоєнні кібератак у всьому світі, зокрема в Україні, США, Франції,
Грузії та Південній Кореї, йдеться в документі. МЗС повністю підтримує заяву держсекретаря США Майка Помпео про необхідність
жорсткого засудження постійної підривної, деструктивної та дестабілізаційної діяльності РФ у кіберпросторі, яка демонструє повну неповагу до громадської безпеки й міжнародної стабільності.
«Звертаємося до міжнародної спільноти із закликом продовжити скоординований тиск на РФ для припинення систематичного порушення з її боку норм та принципів міжнародного права, зокрема
у використанні кіберінструментів із зловмисною метою», — заявили в МЗС.

ЦИФРА ДНЯ

47,4 млн тонн

зернових і зернобобових культур
зібрали українські аграрії з площі
12,3 млн га. Це 80% прогнозу

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ. Компанії-експортери нарікають,

що держава мало допомагає їм у просуванні товарів за кордон

ОПЕРАТИВНО

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

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

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

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

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

Розпочалася
передплата
на 2021 рік.
Передплату
приймають
усі відділення
зв’язку
Укрпошти.
Також її можна
оформити
на сайті:
ДП «Преса»
www.presa.ua
ПАТ
«Укрпошта»
www.ukrposhta.ua

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

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

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080039

USD за28.2737
1 долар США
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Українські виробники яблук більше не хочуть втрачати експортних можливостей

EUR за33.5312
1 євро

для ветеранів
для інших
війни, пенсіонерів, передплатників
чорнобильців,
та підприємств
студентів
і організацій
на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн
на півроку . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн
на рік . . . . . . . . . . . 384 грн . . . . . . . . . . 684 грн
Соціальний
Передплатний
передплатний
індекс
61035
індекс 40227

встановлені Національним банком України на

RUB 3.6669
/ AU 54323.39
за 10 рублів

УВАГА!
Послуга
за приймання
передплати
на 2021 рік –
безкоштовна.

22 жовтня 2020 року

AG 708.97за 1 тройську
PTунцію
25160.2

PD 68012.39
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

ОГОЛОШЕННЯ
ДО УВАГИ:
БУЦКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
БУЦКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
СІДЄЛЬНІКОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
УЧАСНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКТОРІЯ»
1. Цим Повідомленням про скликання Загальних зборів учасників (далі «Повідомлення») повідомляємо Вас про скликання Загальних зборів учасників (далі «Зборів») Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІКТОРІЯ», код
ЄДРПОУ: 30053690 (далі «СТОВ») на вимогу виконавчого органу
СТОВ.
2. Наступні Збори будуть проведені:
Дата: 23 листопада 2020 року.
Місце: 92252, Луганська обл., Білокуракинський район,
село Нещеретове, провулок Світлий, 1.
Час початку Зборів: 10 год. 00 хв.
3. Затверджено наступний порядок денний Зборів:
1. Про обрання Голови Зборів та Секретаря.
2. Про продовження повноважень директора Товариства Лавренко Олександра Григоровича.
4. З метою підтвердження повноважень учасника фізичної особи, такій особі необхідно пред’явити оригінал паспорта (іншого
ідентифікаційного документа). Якщо представляти інтереси учасника фізичної особи на Зборах буде його представник, такому
представнику потрібно мати оригінал нотаріально посвідченої довіреності та паспорта (іншого ідентифікаційного документа), що вказаний у довіреності.

Учаснику ТОВ «КЛІО-СТИЛЬ» Толмачову Михайлу Валерійовичу (83014, м. Донецьк, вул. Нижньоудинська, буд. 3, кв. 88) від ТОВ
«КЛІО-СТИЛЬ».
Наступним повідомляю, що я – директор ТОВ «КЛІО-СТИЛЬ», керуючись ст. 6.9.3. Статуту ТОВ «КЛІО-СТИЛЬ», скликаю чергові Загальні
збори Учасників ТОВ «КЛІО-СТИЛЬ», а тому зазначаю:
- чергові Загальні збори учасників ТОВ «КЛІО-СТИЛЬ» відбудуться
«23» листопада 2020 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: 07403,
Київська обл., м. Бровари, вулиця Кутузова, буд. 61.
- порядок денний чергових Загальних зборів учасників Товариства:
1. Обрання Голови Зборів.
2. Про доповнення до предмету діяльності Товариства наступних видів діяльності: 16.21; 31.01.
3. Про приведення положень Статуту Товариства у відповідність до
вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю», затвердження та реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
Присутність всіх учасників Товариства обов’язкова. До того, нагадую, що згідно положень Статуту Товариства в випадку неможливості особистої присутності учасника на Загальних зборах він має право
призначити на підставі довіреності свого повноважного представника.
Кожному з Учасників Товариства може бути надана можливість
ознайомитися з запропонованою редакцією Статуту ТОВ «КЛІОСТИЛЬ», про що слід повідомити директора Товариства не пізніше 13
листопада 2020 р.
Додатково повідомляю, що ст. 6.5.2. Статуту Товариства закріплене
право кожного з учасників Товариства вимагати розгляду питання на
Зборах Товариства за умови, що воно було їм поставлено не пізніше як
за 25 днів до початку Зборів.

Директор СТОВ «ВІКТОРІЯ» О.Г. Лавренко

Суддя Смольняков О.О.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська викликає як обвинуваченого
Барабанюка Андрія Михайловича, 14.11.1973 року народження, зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Покров (Орджонікідзе), вул. Центральна (Калініна), 33, кв. 30 у підготовче судове засідання по кримінальному
провадженню № 42013040000000229 від 21.10.2013 (справа № 200/9053/17, провадження №1-кп/0203/619/2020) за обвинувальним актом, складеним за результатами сnеціального досудового розслідування, яке відбудеться о 15 годині 00
хвилин 29 жовтня 2020 року за адресою: м. Дніпро, пр. ім. Пушкіна, 29, каб. 11,
зал № 12.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з їі змістом. У разі неявки обвинуваченого судовий розгляд справи може здійснюватися за його відсутності.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «КРЕДИТ ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38744602) повідомляє, що Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ ЕКСПЕРТ» (Протокол № 21/09 від 21 вересня 2020 року) прийнято рішення:
1. Про припинення діяльності з надання фінансових послуг.
2. Про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг: надання коштів у позику, в тому
числі і на умовах фінансового кредиту, надання послуг з факторингу.
3. Про виключення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ ЕКСПЕРТ» з Реєстру фінансових установ.

Повістка про виклик, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України
Повістка про виклик до суду обвинуваченого Сомова Павла Віталійовича, 16.01.1963 р.н., уродженець м. Луганськ, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: Україна, Луганська область,
м. Луганськ, вул. Осипенко, 24, кв, 31, відповідно до вимог 297-5, 323
КПК України для участі в судовому засіданні з розгляду кримінального
провадження в порядку спеціального судового провадження стосовно
Сомова Павла Віталійовича, обвинуваченого у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України, яке відбудеться 30.10.2020 о 10 год.
00 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки
неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.
Суддя Коваленко В.М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області
знаходиться кримінальне провадження № 433/947/16-к за обвинуваченням Скорбенка Дениса Миколайовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
На підставі ст.ст. 314, 323 КПК України, Марківський районний суд
Луганської області викликає Скорбенка Дениса Миколайовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 02 листопада 2020 року о 10
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).
Головуючий по справі — суддя Рукас О.В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає
кримінальне провадження № 233/1930/17 за обвинуваченням Новікова М.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 КК України, Морозова В.В.
за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, за відсутності обвинуваченого (in absentia) в порядку спеціального судового провадження. Обвинувачені: Новіков Максим Вікторович, 07.05.1984 р. н., останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Чайкіної, 12/52; Морозов
Василь Володимирович, 07.10.1966 р. н., останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Краснофлотська, 88а/10, викликаються до суду на 10.00 год. 04 листопада 2020 року (корп. № 2, каб. №18), для
участі у судовому засіданні.
Суддя А.І. Міросєді

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Цинклер Олексій Валентинович, 28.03.1974 року народження,
зареєстрований за адресою: вул. Осипенко, буд. 12, м. Макіївка Донецької області, на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, вам необхідно з’явитись до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Житомирській області Федоренка С.В., за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, тел. (0412)405-279, для участі у слідчих та процесуальних діях у кримінальному провадженні № 12014050500001449 від 01.08.2014 як підозрюваний
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2583, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 258, п.п. 1, 5,
12 ч. 2 ст. 115 КК України, об 11.00 26.10.2020 (для отримання письмового повідомлення про підозру, допиту, впізнання та інших процесуальних дій). Нагадуємо
про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області
повідомляє, що в провадженні суду перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним №42016000000000932 від 05.04.2016 стосовно
Андруховця Ігоря Миколайовича, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 ст. 263, частиною 3 ст. 365 КК України.
Судове засідання відкладено на 12.00 год. 30.10.2020
(в приміщенні Стрийського міськрайонного суду Львівської області за адресою: Львівська область, м. Стрий,
вул. Валова, 12).
Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Андруховцю Ігорю Миколайовичу на останню відому адресу місця проживання: вул. Багряного, 9/18, м. Стрий.
Суддя Сас С. С.

Підозрюваний Іванов Святослав Юрійович, 27.03.1994 року народження, зареєстрований за адресою: вул. Сосюри, буд. 1, кв. 100, м. Харцизьк Донецької області, на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, вам необхідно з’явитись до
старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в
Житомирській області Федоренка С.В. за адресою: м. Житомир, вул. ФещенкаЧопівського, 7, тел. (0412)405-279, для участі у слідчих та процесуальних діях у
кримінальному провадженні № 22017060000000036 від 05.10.2017 як підозрюваний у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 ст. 260 КК України, о
14.00 26.10.2020 (для отримання письмового повідомлення про підозру, допиту,
впізнання та інших процесуальних дій). Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення. Поважні причини та наслідки неприбуття
на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повістка про виклик обвинуваченої
при здійсненні спеціального судового
провадження
Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квітня 1975 року народження, викликається о 10-30 годині 29 жовтня 2020
року до Куп’янського міськрайонного суду Харківської області за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го
Травня, 27-а, для проведення спеціального судового засідання у провадженні
№1-кп/628/14/20 справа № 628/468/17.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК
України. Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені статтями 139, 323 КПК
України.
Суддя Коваленко О.А.

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

Четверта Харківська міська державна нотаріальна контора повідомляє, що після смерті
НОВИНСЬКОГО Володимира Олександровича,
1926 р. н., померлого 26.04.2020 року, відкрилася спадщина. Спадкоємцям, які бажають
оформляти спадщину, прохання з’явитися до
ІV-ї ХМДНК за адресою: Харків, вул. Василя
Мельникова, 2.

Втрачене посвідчення громадянки, потерпілої від Чорнобильської катастрофи
категорії 1 серії А №046174 від 17.02.1995
року та вкладка до нього №062840 від
16.06.1998 року, видане Київською обласною державною адміністрацією на ім’я
Руденко Ольги Володимирівни,
вважати недійсним.

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
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Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні
судового засідання в порядку спеціального судового провадження
Обвинувачений Якименко Олександр Іванович, який народився
5 грудня 1950 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 32-Б, 2-a Садова, 28, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК
України викликається в судове засідання, яке відбудеться 29.10.2020
року о 14 годині 30 хвилин в залі судових засідань № 231 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Суддя В.М. Попревич
Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового
засідання в порядку спеціального судового провадження
Обвинувачений Школенко Мирослав Гайкович, який народився
01.09.1959 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 1/3, кв.15, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК
України викликається в судове засідання, яке відбудеться 29.10.2020
року об 11 годині 30 хвилин в залі судових засідань № 231 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Суддя Попревич В. М.
Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового
засідання в порядку спеціального судового провадження
Обвинувачений Дерусов Сергій Григорович, який народився
15.12.1971 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 48/1, кв. 87, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, яке відбудеться 03.11.2020 року
о 10 годині 00 хвилин в залі судових засідань №231 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для
участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Суддя Попревич В.М.
Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового
засідання в порядку спеціального судового провадження
Обвинувачений Бондар Олексій Володимирович, який народився
24 листопада 1964 року, зареєстрований за адресою: Одеська область,
м. Чорноморськ, вул. Парусна, буд. 2, кв.89, відповідно до вимог 2975, 323 КПК України викликається в підготовче судове засідання, яке відбудеться 30.10.2020 року о 09 годині 00 хвилин в залі судових засідань
№106 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Суддя Русєва А.С.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Обвинувачений Нікітін Олексій Олександрович, 19.09.1976 року народження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України, викликається в судове засідання на 15 год. 30 хв. 28 жовтня 2020 року до Хмельницького міськ
районного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203), головуючий суддя Піндрак О.О., судді Антонюк О.В.,
Трембач О.Л., конт. тел. (0382) 76-28-40) для проведення судового розгляду у кримінальному провадженні № 22015240000000042 про обвинувачення
Нікітіна Олексія Олександровича за ч. 1 ст. 2583 КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.
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