
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ВІВТОРОК, 27 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ  №208 (6822)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 1 5

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 27 жовтня 2020 року
USD 28.3352 EUR 33.4908 RUB 3.7124 / AU 53922.74 AG 688.21 PT 24929.59 PD 67451.09

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

СЕРГІЙ ШКАРЛЕТ:
«Протягом шести місяців 

понад 3000 вчителів 
англійської мови 

пройдуть навчання за 
оновленою моделлю, 

яку запропонувала 
Британська рада  

в Україні». 

Верховну Раду 
перевірили аудитори

ПІДСУМОК. Рахункова палата завершила перший за всю іс
торію незалежності України аудит Верховної Ради. Як повідоми
ла пресслужба з посиланням на голову Рахункової палати Вале
рія Пацкана, звіт про підсумки аудиту було затверджено на засі
данні відомства.

 «Ми охопили сім років –– 2013––2019 роки, щоб не було уперед
женості. Перевірили, наскільки ефективно використовували бюд
жетні кошти і як проводили управління державним майном. Недо
ліки, порушення і правові прогалини, звичайно, є, і на них потрібно 
буде звернути увагу Апарату ВР. І ми вже побачили готовність опе
ративно їх усувати», –– цитує пресслужба голову відомства.

Згідно з підсумками аудиту, Апарат ВР, Управління справами 
Апарату ВР, підприємства, установи та організації їх сфери управ
ління використали 7,7 мільярда гривень коштів державного бюд
жету й майже 114 мільйонів гривень коштів місцевих бюджетів, по
відомляє УНІАН. За підсумками перевірки Рахункова палата нада
ла рекомендації зокрема про вдосконалення законодавства щодо 
управління держмайном, оплати праці в державному секторі, а та
кож механізму здійснення виплат, передбачених народним депута
там на оренду житла.

12,9 млрд грн
На стільки протягом вересня 2020 року 
зросла сума вкладів фізосіб у банках-

учасниках Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб. Нині вона становить 

567,4 млрд грн
ПЕРСПЕКТИВИ. Пандемія COVID-19 болісно вдарила  
по важливій галузі економіки регіону.  Як запобігти падінню?

Закарпатський туризм: 
шлях до відродження

Керівник Міністерства освіти і науки про наступний етап 
розвитку Нової української школи
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ДОКУМЕНТИ

Українці позитивно реагують на 
проєкт збереження та популяризації 
української міфології «Чарівний 
світ.UA» і створення навчально-
розважального мобільного додатка

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ МІФІВ

Закон України «Про 
державне регулювання 
діяльності щодо 
організації та проведення 
азартних ігор»
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Валютні позики. Багаторічний камінь спотикання
НОРМОТВОРЧІСТЬ. Банкіри й експерти по-різному оцінюють, що буде після скасування 
мораторію на стягнення майна за іпотекою

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр» 

Нещодавно Президент Укра-
їни Володимир Зелен-

ський підписав важливий Закон 
№895-IX «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів від-
носно мораторію на стягнення 
майна громадян України, нада-
ного у якості забезпечення кре-
дитів у іноземній валюті». Так 
мораторій на будь-які дії, спря-
мовані на забирання нерухомос-

ті, яку було куплено за валют-
ною іпотекою, продовжено. Але 
ця норма  буде чинною лише до 
21 квітня 2021 року. Потім усі, 
хто не погасив боргу, змуше-
ні будуть розпрощатися зі сво-
їм житлом. 

У Нацбанку не дуже зраділи з 
приводу продовження морато-
рію. Там однозначно заявили, що 
ці пів року банки не будуть заці-
кавлені у наданні дешевих іпо-
течних кредитів під 10% річних.  
У регуляторі мають рацію, адже 

дешева іпотека й так не може 
запрацювати. За інформацією 
Нацбанку, нині фінансові уста-
нови мають 44 тисячі догово-
рів непогашеної валютної 
іпотеки на загальну суму  
29 мільярдів гривень.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +4 +9 +12 +17 Черкаська +4 +9 +12 +17
Житомирська +4 +9 +12 +17 Кіровоградська +4 +9 +13 +18
Чернігівська +3 +8 +11 +16 Полтавська +3 +8 +12 +17
Сумська +2 +7 +11 +16 Дніпропетровська +4 +9 +13 +18
Закарпатська +3 +8 +13 +16 Одеська +6 +11 +14 +19
Рівненська +5 +10 +11 +16 Миколаївська +5 +10 +13 +18
Львівська +4 +9 +12 +17 Херсонська +6 +11 +14 +19
Івано-Франківська +3 +8 +11 +16 Запорізька +5 +10 +13 +18
Волинська +4 +9 +10 +15 Харківська +3 +8 +12 +17
Хмельницька +5 +10 +11 +16 Донецька +5 +10 +12 +17
Чернівецька +1 +6 +11 +16 Луганська +2 +7 +11 +16
Тернопільська +4 +9 +11 +16 Крим +7 +12 +15 +20
Вінницька +5 +10 +12 +17 Київ +7 +9 +13 +15

Укргiдрометцентр

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судові за-
сідання (провадження №335/4987/17, 1-кп/335/134/2020) обвинувачено-
го Кондратюк Сергія Валентиновича, 09.09.1972 р.н., останнє відоме міс-
це реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Уральська, 46, місце проживання: м. Запо-
ріжжя, вул. 40 років Перемоги, 9, кв. 29, обвинуваченого Остапенка Віталія 
Олександровича, 11.02.1964 р.н., останнє відоме місце реєстрації та прожи-
вання: м. Запоріжжя, вул. 40 років Перемоги, 41, кв. 46 по кримінальному 
провадженню № 12015000000000262 за обвинуваченням Кондратюка С.В., 
Остапенка В.О. у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст.28,  ч.2 
ст.364 КК України, які відбудуться 02 листопада 2020 року о 13-00 годині, 
19 листопада 2020 року о 09-30 годині за адресою: м. Запоріжжя,  вул. Пе-
ремоги, 107-Б. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачені вважаються 
належним чином ознайомлені з її змістом. 

Суддя Воробйов А.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ОБВИНУВАЧЕННЯМ ТУШИНА ДЕНИСА ЮРІЙОВИЧА, Ч. 2 СТ.186,  

Ч.1 СТ. 125, Ч.1 СТ.309 КК УКРАЇНИ, БІЛОКУРИКА АНАТОЛІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА,  
Ч.2 СТ.186 КК УКРАЇНИ, ШЕВЧУКА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА, Ч.2 СТ.186, 

Ч.2 СТ.185 КК УКРАЇНИ
Потерпіла Бабенко Надія Олександрівна, 05.07.1992 року народження, 

останнє відоме місце провадження: м. Херсон, с. Молодіжне, вул. 509 кі-
лометр, буд. 1, потерпілий Войтович Артур Васильович, 06.11.1991 року на-
родження, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Бучми, буд. 
16, кв. 111, відповідно до ч.8 ст. 135 КГІК України, повідомляються про те, 
що їм необхідно з’явитися 03.11.2020 року о 13-00 год. у каб.203 до Хер-
сонського міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. 
Маяковського, 6/29 для участі у розгляді кримінального провадження 
№12017230040003479 від 28.06.2017 року, справа №766/14040/1 7 у якос-
ті потерпілих.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського 
міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua

Суддя Валігурська Л.В.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Філь Миколу Іва-
новича,  20.09.1990 р.н., уродженця м. Збараж Тернопільської області, який 
проживає за адресою: Донецька область, Амвросіївський район, с. Білоярів-
ка, вул. 40 років Перемоги, 15 в підготовче судове засідання по криміналь-
ному провадженню № 1-кп/323/92/20 (323/96/20) за обвинуваченням Філя 
М.І. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбу-
деться 04.11.2020 року о 08-30 годині в приміщенні суду за адресою: За-
порізька область, м. Оріхів, вул. Травнева,23, каб. № 16, головуюча  суд-
дя Гуцал О.П.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає Шеля Олександра 
Івановича, 21.08.1952 року народження, в судові засідання у кримінально-
му провадженні  № 1-кп/331/100/2020 за фактом скоєння Шелем О.І. кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, які від-
будуться  06.11.2020 року о  10-00 годині та 09.11.2020 року о 10-00 годи-
ні в приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 
6, зал № 3. 

Суддя Пивоварова Ю.О.

Потерпілому Айгюн Муххамет Буряк
03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 144, кімн.

Київський апеляційний суд повідомляє, що розгляд провадження за апе-
ляційною скаргою захисника Вилкова С.В. в інтересах обвинуваченого Ша-
лигіна Д.В. на вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 16 січ-
ня 2020 року відбудеться об 11 год. 00 хв. 03 листопада 2020 року у від-
критому судовому засіданні в приміщенні Київського апеляційного суду за 
адресою: м. Київ. вул. Солом’янська, 2-а.

Суддя Ю.Р.Трясун

До уваги кредиторів та інших зацікавлених осіб, на виконання вимог стат-
ті 19 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 
ТОВ «РЕК АЛЬФА» (місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алма-
зова, 4-А, літ. А, ідентифікаційний код 36588691) повідомляє, що згідно з 
протоколом загальних зборів учасників від 23.10.2020 р. № 341, було при-
йнято рішення про зменшення статутного капіталу товариства на суму, що 
дорівнює 115000000,00 гривень та затверджено новий (зменшений) статут-
ний капітал товариства у розмірі 1346843204,31 гривень.

20 листопада 2020 року о 10.00 год. в приміщенні Білоцерківської районної 

державної нотаріальної контори за адресою: вул. Павліченко, 65а, м. Біла Церква 

Київської області, відбудеться оформлення спадкових прав на майно померлої 11 

грудня 2019 року року гр. Батурової Стелли Михайлівни.

Просимо всіх осіб, які мають право на спадкування звернутися до держноткон-

тори з питання оформлення спадщини.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваченого Марфіча Михайла Михайловича, 

23.12.1959 р.н. (місце проживання: м. Харків, вул. Кибальчича, буд. 141) у судове засідання у кримінально-

му провадженні № 1-кп/328/94/20 (справа № 461/3087/17), внесеному 28.04.2016 року до Єдиного держав-

ного реєстру досудових розслідувань за № 22016140000000036, за обвинуваченням Марфіча М.М. у вчинен-

ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 05.11.2020 року 

о 09-00 годині в залі судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. 

Колегія суддів: головуючий суддя Новікова Н.В., судді: Гавілей М.М., Курдюков В.М.

Приватний нотаріус Бака О.В.  

(Дніпропетровська область, м. Но-

вомосковськ, вул. Гетьманська, 35, 

0675672224) запрошує спадкоємців по-

мерлої 12.10.2020 року Білої Меланії 

Денисівни.

ОГОЛОШЕННЯ

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуаль-
не керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні  
№ 42016000000002459 за підозрою Діденка Дениса Олександровича у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вищезазначених кримінальних проваджень стосовно вказаної 
особи зібрано достатньо доказів для зміни раніше повідомленої підозри, у 
зв’язку із викладеним на виконання положень ст. 297 - 5 КПК України про-
поную підозрюваному Діденку Денису Олександровичу та його захиснику 
прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
(м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 30.10.2020 (з 09:00 по 18:00) для 
проведення вказаної процесуальної дії, а саме до прокурора у кримінально-
му провадженні Лугового Т.В.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час 
досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувально-
го акта прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити 
підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування 
та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаному криміналь-
ному провадженні зібрані усі необхідні докази для складання обвинуваль-
ного акта.

У зв’язку з цим, інформуємо, що зазначений вище підозрюваний може 
ознайомитись з матеріалами вказаних кримінальних проваджень з можли-
вістю здійснення копіювання та інше відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 290 
КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК 
України, обсяг матеріалів кримінального провадження (2 томи), пропонує-
мо підозрюваному прибути разом із своїм захисником до прокуратури Авто-
номної Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, пер-
ший поверх) 30.10.2020 (з 09:00 по 18:00) для проведення процесуальних 
дій, у тому числі ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 
в порядку ст. 290 КПК України, а саме до прокурора у кримінальному про-
вадженні Лугового Т.В.

Разом з цим, пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 
КПК України надати прокурорам по вказаних кримінальних провадженнях 
доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-
які речові докази, документи, або копії з них, які ви маєте намір використо-
вувати як докази в суді.

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального прова-
дження зобов’язані письмово підтвердити протилежній стороні - прокуро-
ру факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування та-
ких матеріалів.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 жовтня 2020 р. № 1269-р 
Київ

Про виділення коштів з резервного фонду  
державного бюджету 

1. З метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, 
яка виникла у вересні — жовтні 2020 р. на території Луганської області, виді-
лити Луганській обласній державній адміністрації з резервного фонду держав-
ного бюджету 185 040 тис. гривень для надання матеріальної грошової допо-
моги сім’ям загиблих у розмірі по 200 тис. гривень на кожного загиблого чле-
на сім’ї, 50 тис. гривень — кожному постраждалому, який отримав тяжкі трав-
ми, 30 тис. гривень — кожному постраждалому, який отримав травми середньої 
тяжкості, 20 тис. гривень — кожному постраждалому, який отримав травми лег-
кої тяжкості, та матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню для 
забезпечення створення належних умов проживання в таких розмірах:

власникам житлових будинків, які повністю зруйновані, — 300 тис. гривень 
на сім’ю;

сім’ям, які відселені із житлових будинків, що підлягають капітальному ре-
монту, — 50 тис. гривень на сім’ю.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки на безповоротній основі 
за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

2. Державній казначейській службі, її територіальним органам (а у разі відсут-
ності — місцевим фінансовим органам) на наступний день після прийняття цьо-
го розпорядження перерахувати кошти з резервного фонду державного бюдже-
ту, передбачені пунктом 1 цього розпорядження, без переліку витрат на надання 
зазначеної матеріальної грошової допомоги. 

3. Луганській обласній державній адміністрації:
протягом 14 днів з дати перерахування коштів затвердити орієнтовний пе-

релік витрат, пов’язаних з наданням матеріальної грошової допомоги, перед-
баченої пунктом 1 цього розпорядження, та подати його Державній казначей-
ській службі, її територіальному органу (а у разі відсутності — місцевому фі-
нансовому органу);

подати до 25 грудня 2020 р. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі 
звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 жовтня 2020 р. № 1271-р 
Київ

Про внесення пропозицій щодо застосування  
секторальних спеціальних економічних та інших  
обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки 

Нікарагуа
1. У зв’язку із недружніми діями Республіки Нікарагуа, зокрема непра-

вомірним та неузгодженим з Україною призначенням почесного консула на 

тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севасто-
поля, які створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, 
національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, пору-
шують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та дер-
жави, ґрунтуючись на Декларації про державний суверенітет України та Кон-
ституції України, підкреслюючи, що суверенітет України поширюється на всю 
її територію, яка в межах державного кордону є цілісною та недоторканною, 
керуючись Статутом ООН, Декларацією про принципи міжнародного права, 
що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відпо-
відно до Статуту ООН від 24  жовтня 1970 р., Резолюцією Генеральної Асамб-
леї ООН «Відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння» від 12 
грудня 2001 р. № 56/83 та положеннями статті XXI Генеральної угоди з тари-
фів і торгівлі 1994 року, підтверджуючи невіддільне суверенне право України 
на відновлення та збереження її територіальної цілісності в межах держав-
ного кордону, включаючи територію Автономної Республіки Крим та м. Се-
вастополя, усвідомлюючи потребу щодо невідкладного та ефективного реа-
гування на наявні та потенційні загрози національним інтересам і національ-
ній безпеці України, включаючи недружні дії іноземних держав, відповідно 
до частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» схвалити та внести 
у триденний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони Украї-
ни пропозиції щодо застосування строком на п’ять років таких секторальних 
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Рес-
публіки Нікарагуа:

1) обмеження торговельних операцій із товарами групи 08, 09 і 24 згідно з 
УКТЗЕД у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із перероб-
ки із підприємствами-резидентами;

2) повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією 
України;

3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань;
5) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку на здійснення ін-

вестицій у Республіку Нікарагуа, розміщення валютних цінностей на рахунках і 
вкладах на території Республіки Нікарагуа;

6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну із Республіки 
Нікарагуа чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі го-
тівки за платіжними картками, емітованими резидентами Республіки Нікарагуа;

7) заборона здійснення Національним банком реєстрації учасника міжнарод-
ної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент Республіки Ні-
карагуа;

8) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної 
власності.

2. Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Мініс-
терству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерству 
закордонних справ, Міністерству юстиції, Міністерству фінансів, Міністерству 
інфраструктури, Державній митній службі, Державній податковій службі разом 
із Службою зовнішньої розвідки, Службою безпеки, Національним банком та ін-
шими державними органами відповідно до компетенції забезпечити виконан-
ня рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування сек-
торальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) 
і проведення моніторингу стану виконання зазначеного рішення та його ефек-
тивність.

3. Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішенням Ради 
національної безпеки і оборони України про застосування секторальних спеці-
альних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки 
Нікарагуа поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполуче-
них Штатів Америки, Канади та інших держав про запровадження обмежуваль-
них заходів.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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