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Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман проінспектував
стан будівництва та ремонту
автошляхів у Київській,
Черкаській та Вінницькій областях

Закон України «Про ратифікацію Багатосторонньої
конвенції про виконання заходів, які стосуються угод
про оподаткування, з метою протидії розмиванню
бази оподаткування та виведенню прибутку
з-під оподаткування»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

середа, 24 КВІТня 2019 РОКУ		

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Зараз ми
впроваджуємо заходи,
аби мінімізувати
наслідки таких
дій і зменшити
залежність».

Чи не залишиться наша
житниця без жита?
Фото з сайту missionias.com

ЦИТАТА ДНЯ

№79 (6442)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Прем’єр-міністр про очікувану заборону експорту
в Україну нафтопродуктів та енергоресурсів з Росії
та пошук партнерів

Субсидії одержують
майже 4 мільйони сімей
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА. Субсидії для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) жителям України в
січні — березні 2019 року було призначено на суму 649,1 мільйона гривень, що на 37,7% більше, ніж за аналогічний період 2018
року. Про це повідомляє Державна служба статистики.
У містах субсидії призначено на суму 412,7 мільйона гривень, у
сільській місцевості — 236,4 мільйона.
По субсидії на оплату ЖКП у січні — березні 2019 року звернулися 640,5 тисячі домогосподарств, що на 2% більше, ніж за
аналогічний період 2018 року. У міській місцевості за три місяці 2019-го субсидії призначено 463,3 тисячі сімей, у сільській —
284,3 тисячі. Порівняно з І кварталом 2018 року кількість домогосподарств, яким призначено таку держдопомогу, збільшилась на
31,2%, повідомляє УНІАН.
Середній розмір призначеної субсидії на сім’ю в березні 2019
року порівняно з торішнім березнем збільшився на 37% — до
660,4 гривні.У березні 2019 року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 3,897 мільйона українських родин.

ЦИФРА ДНЯ

13,2 млрд грн

чистого прибутку отримала банківська
система в першому кварталі 2019 року.
Це на 51,7% більше, ніж за аналогічний
період торік
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ГОСТРА ТЕМА. Ще одна традиційна для Полісся

сільгоспкультура на межі зникнення

Українка з польською душею

ІМЕНА. Польський Сейм оголосив 2019-й Роком матері «Солідарності» Анни Валентинович.

Як вшанує видатну доньку Україна?
Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
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квітня 2010-го cвіт здригнувся від катастрофи під Смоленськом, яка забрала 95 життів перших осіб Польщі на чо-

лі із президентом Лехом Качиньським. У тому злощасному літаку була й українка Анна Валентинович (Любчик), дитинство якої
минуло в Гощанському районі на
Рівненщині. «Урядовий кур’єр»
розповідав про неї («Перерваний

політ над Катинню» «УК» 17 квітня 2010) вустами рідної сестри.
Анна поклала життя на вівтар
європейського вибору наших сусідів. Символічно, що 2019-й —
рік 20-річчя перебування Польщі в НАТО і 15-річчя в Євросою-

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080022

зі Сейм оголосив Роком Анни Валентинович. У серпні їй виповнилося б 90.
Тоді, у 2010-му, про українське коріння Анни Валентинович першим повідомило Радіо Свобода. Це відкриття стало

встановлені Національним банком України на

лише приводом для подальшого дослідження долі землячки. Її
родина живе в селі Садове (раніше Сінне) Гощанського району,
де у багатодітній сім’ї Любчиків народилася й виросла Ганнуся.
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23 квітня 2019 року

USD 2677.5371
EUR 3012.2292
RUB 4.1977
/ AU 341573.41 AG 4004.26
PT 238300.80 PD 373516.43
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 квітня 2019 р. № 333
Київ

Про затвердження Порядку оплати
працівникам дипломатичної служби,
направленим у довготермінове відрядження,
та членам їх сімей витрат, пов’язаних
з наданням медичної допомоги
або медичним страхуванням

Відповідно до частини другої статті 34 Закону України «Про дипломатичну
службу» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок оплати працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, та членам їх сімей витрат, пов’язаних з наданням медичної допомоги або медичним страхуванням, що додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2019 р. № 333
ПОРЯДОК
оплати працівникам дипломатичної служби,
направленим у довготермінове відрядження, та членам
їх сімей витрат, пов’язаних з наданням медичної допомоги
або медичним страхуванням
1. Цей Порядок визначає механізм оплати працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, та членам їх сімей, які перебувають разом з ними, витрат, пов’язаних з наданням медичної допомоги або медичним страхуванням на території держави акредитації та/або держав зони відповідальності закордонної дипломатичної установи України.
2. Оплаті за рахунок бюджетних коштів підлягають такі витрати, пов’язані з
наданням медичної допомоги або медичним страхуванням, що забезпечують
необхідний обсяг екстреної, первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної
допомоги на території держави акредитації та/або держав зони відповідальності закордонної дипломатичної установи України:
страхові платежі за укладеними із страховою компанією договорами про
медичне страхування (безперервного страхування здоров’я) (далі — договори про медичне страхування);
вартість наданих медичних послуг на підставі оригінала рахунка (іншого документа, що підтверджує вартість наданих послуг) закладу охорони здоров’я за
місцем відрядження працівників дипломатичної служби.
3. У разі направлення працівника дипломатичної служби у довготермінове
відрядження його здоров’я та здоров’я членів його сім’ї підлягають медичному страхуванню (безперервному страхуванню здоров’я) строком на 60 календарних днів у страховій компанії, що провадить страхову діяльність на території України. З такою страховою компанією працівником закордонної дипломатичної служби та членами його сім’ї укладається договір про медичне страхування з урахуванням результатів їх медичного обстеження, що підтверджується відповідним документом.
4. Закордонна дипломатична установа за погодженням з МЗС укладає із
страховою компанією договір про медичне страхування працівників такої установи та членів їх сімей (далі — корпоративний договір).
Закордонна дипломатична установа вносить до МЗС пропозиції щодо не
менше трьох страхових компаній, з якими планується укласти корпоративний
договір. Закордонні дипломатичні установи, розміщені у державах, де ринок
послуг медичного страхування для іноземців є неконкурентним, можуть подавати на розгляд до МЗС менше трьох таких пропозицій. До пропозицій додаються проекти корпоративного договору з окремими страховими компаніями з
обґрунтуванням позитивних і негативних аспектів його укладення.
Укладення корпоративного договору, що забезпечує необхідний обсяг екстреної, первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на території держави акредитації та/або держав зони відповідальності закордонної
дипломатичної установи, для працівників такої установи та членів їх сімей є
обов’язковим.
Після прибуття працівників дипломатичної служби до місця довготермінового відрядження та завершення процедури їх акредитації такі працівники та члени їх сімей приєднуються до корпоративного договору, який закордонна дипломатична установа за погодженням з МЗС укладає із страховою компанією.

У разі коли з огляду на правила страхового ринку іноземної держави укладення корпоративного договору неможливе, працівники закордонної дипломатичної установи та члени їх сімей укладають договір про медичне страхування на підставі рамкової угоди між закордонною дипломатичною установою
та страховою компанією про надання нею певного обсягу екстреної, первинної
та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в межах відповідної програми страхування. Зазначена рамкова угода укладається за погодженням з МЗС.
5. Якщо умовами договору про медичне страхування передбачено відшкодування франшизи, то працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей оплачується розмір страхового платежу за рахунок бюджетних коштів у повному обсязі. Вартість франшизи відшкодовується працівниками закордонної дипломатичної установи та членами їх сімей за власний рахунок.
Якщо договір про медичне страхування не передбачає відшкодування франшизи, то за рахунок бюджетних коштів працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей оплачується 75 відсотків розміру страхового
платежу на одну особу.
6. У разі коли договір про медичне страхування не передбачає страхування
дітей віком до одного року, працівникові закордонної дипломатичної установи відшкодовується 75 відсотків фактично сплаченої ним вартості послуг з медичного обслуговування дитини віком до одного року на підставі рахунків (інших документів, що підтверджують вартість наданих послуг) закладу охорони
здоров’я за місцем акредитації закордонної дипломатичної установи.
Орієнтовні переліки закладів охорони здоров’я, які забезпечують медичне
обслуговування дітей працівників закордонної дипломатичної установи віком
до одного року, та переліки послуг з медичного обслуговування дитини, які підлягають відшкодуванню в розмірі 75 відсотків фактично сплачених коштів, затверджуються наказом закордонної дипломатичної установи.
7. У разі неможливості укладення договору про медичне страхування для
працівників дипломатичної служби та/або членів їх сімей, які досягли пенсійного віку, відшкодування 75 відсотків фактичних витрат на медичні послуги таким працівникам та/або членам їх сімей здійснюється на підставі рахунків (інших документів, що підтверджують вартість наданих послуг) закладу охорони здоров’я за місцем відрядження таких працівників дипломатичної служби.
При цьому працівники закордонної дипломатичної установи та/або члени їх
сімей, які досягли пенсійного віку, підлягають медичному страхуванню (безперервному страхуванню здоров’я) здоров’я строком на весь період довготермінового відрядження у страховій компанії України в порядку, визначеному в
пункті 3 цього Порядку.
8. У разі коли член сім’ї працівника закордонної дипломатичної установи
протягом одного календарного року загалом понад 183 календарних дні фактично не перебуває за місцем довготермінового відрядження такого працівника, вартість страхового платежу такого члена сім’ї не оплачується, а фактично
сплачені кошти повертаються працівником закордонної дипломатичної установи на рахунок закордонної дипломатичної установи.
9. Якщо між Кабінетом Міністрів України та урядом держави акредитації та/
або держави зони відповідальності закордонної дипломатичної установи укладено міжнародний договір про надання на взаємних засадах безоплатного медичного обслуговування працівникам закордонної дипломатичної установи
та членам їх сімей, договори про медичне страхування такими установами не
укладаються.
У такому випадку медичне забезпечення працівників закордонних дипломатичних установ та членів їх сімей здійснюється відповідно до таких міжнародних договорів України.
Якщо до переліку медичних послуг, які надаються безоплатно відповідно до
міжнародних договорів про надання на взаємних засадах безоплатного медичного обслуговування працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей, не входять певні медичні послуги, що забезпечують необхідний
обсяг первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, відшкодування 75 відсотків фактичної вартості здійснюється працівникові закордонної
дипломатичної установи та членам їх сімей на підставі рахунків (інших документів, що підтверджують вартість наданих послуг) закладу охорони здоров’я
за письмовим рішенням керівника закордонної дипломатичної установи.
10. У разі відсутності можливості укладення договору про медичне страхування (відсутності в державі розміщення закордонної дипломатичної установи системи медичного страхування, ведення бойових дій, надзвичайної ситуації) 75 відсотків фактичної вартості медичних послуг відшкодовується працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей на підставі рахунків (інших документів, що підтверджують вартість наданих послуг) закладу охорони здоров’я за письмовим рішенням керівника закордонної дипломатичної установи.
Крім того, таким працівникам та членам їх сімей оплачується 75 відсотків щорічного медичного огляду та вартість призначених у закладі охорони
здоров’я лікарських засобів для надання невідкладної медичної допомоги.
11. Укладення договору про медичне страхування, передбаченого у пунктах
3 та 7 цього Порядку, здійснюється працівником дипломатичної служби та чле-

нами їх сімей за власний рахунок. Копії такого договору та документа, що підтверджує результати медичного обстеження про стан здоров’я, додаються до
пакета документів, що формується у разі направлення працівника дипломатичної служби у довготермінове відрядження.
12. Оплата страхових платежів за договором про медичне страхування та/
або відшкодування на підставі оригіналів рахунків (інших документів, що підтверджують вартість наданих послуг) закладу охорони здоров’я фактичних витрат на медичне обслуговування працівників закордонної дипломатичної установи та членів їх сімей у державі акредитації та/або державі зони відповідальності закордонної дипломатичної установи здійснюється за рахунок коштів, передбачених МЗС на функціонування закордонних дипломатичних установ у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.
13. Перелік страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів
про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної
установи та членам їх сімей, визначається МЗС за погодженням з МОЗ.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 10 квітня 2019 р. № 240-р
Київ

Про погодження призначення
Самардіна С. С. виконуючим обов’язки
генерального директора державного
підприємства «Новопокровський комбінат
хлібопродуктів»

Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо призначення Самардіна Сергія Семеновича виконуючим обов’язки генерального директора
державного підприємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 10 квітня 2019 р. № 244-р
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною
Радою України Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Республіки
Польща про утримання прикордонних
дорожніх мостових об’єктів
на українсько-польському державному
кордоні

Подати на ратифікацію Верховною Радою України Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про утримання прикордонних дорожніх мостових об’єктів на українсько-польському державному кордоні, вчинену 22 червня 2018 р. у м. Варшаві.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27 березня 2019 р. № 249-р
Київ

Про затвердження фінансового плану
державного підприємства «Національна
енергетична компанія «Укренерго»
на 2019 рік

Затвердити фінансовий план державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» на 2019 рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-н (ка) Маковєєв Андрій Анатолійович, що проживає за адресою: м. Харків, проспект Людвіга Свободи,
б. 35, кв. 444, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 27 квітня 2019 року о 10 год. в
каб. № 41 до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області для участі у відкритті матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №42017221380000136 як підозрюваному.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-н (ка) Маковєєв Андрій Анатолійович, що проживає за адресою: м. Харків, проспект Людвіга Свободи, б. 35, кв. 444, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 30 квітня 2019 року о 10 год.
в каб. №41 до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області для отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №42017221380000136 як підозрюваному.

Оголошення
Судове засідання по спеціальному судовому провадженню
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів
в кримінальному провадженні відносно Луценка Олександра
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» Олександровича, обвинуваченого у вчиненні кримінальних праНомер лота:

GL8N01905; GL8N01911;
GL8N01914; GL8N01915;
GL8N01916; GL8N01922;
GL8N01924; GL8N01925;
GL8N01926; GL8N01927;
GL8N01928; GL8N01929;
GL8N01930; GL8N01931;
GL8N01932; GL8N01933; GL8N01934
Права вимоги та інші майнові права
за кредитними договорами
http://www.prozorro.sale

Короткий опис активів
(майна) в лоті:
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів 15.05.2019
(аукціону)/електронних торгів:
Час проведення відкритих торгів Точний час початку проведення
відкритих торгів (аукціону)/
(аукціону)/електронних торгів:
електронного аукціону по кожному
лоту вказується на веб-сайті:
www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/43-zoloti-vorota/
42332-asset-sell-id-195633

вопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260
КК України відбудеться о 09.30 год. 4 червня 2019 року в приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, зал 207.
До суду як обвинувачений на 4 червня 2019 року о 09.30 год.
викликається Луценко Олександр Олександрович.
Суддя Троценко Т. А.

Повістка про виклик у суд обвинувачених при здійсненні
спеціального судового провадження
Берегівський районний суд Закарпатської області (Закарпатська область, м. Берегове, вул. Габора Бетлена, 3) викликає обвинувачених за ч. 5 ст. 191 КК України Бредихіна Валерія Євгеновича та Громчакова Олексія Вікторовича в судове засідання по
кримінальній справі №297/2159/18 на 14.05.2019 року о 09.30 годині. У разі неявки
обвинувачених до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинувачених в порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Фейір О. О., судді Гал Л. Л.
та Ільтьо І. І.

Судове засідання по спеціальному судовому провадженню в
кримінальному провадженні відносно Іваненка Андрія Олеговича, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК
України (в редакції від 18.04.2013 року) відбудеться о 09.30 год.
14 травня 2019 року в приміщенні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область,
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 208.
До суду як обвинувачений на 14 травня 2019 року о 09 годині
30 хвилин викликається Іваненко Андрій Олегович.
Суддя Троценко Т. А.

Здолбунівський районний суд Рівненської області (м. Здолбунів, вул. Незалежності, 10) викликає в підготовче судове засідання на 10 годину 00 хвилин 15 травня 2019 року обвинуваченого Зарембо Андрія Анатолійовича, 11 березня 1988 року
народження, уродженця м. Сургут Тюменської області Російської Федерації, зареєстрований: вул. Волинської Дивізії, буд. 31, кв. 62, м. Рівне Рівненської області, Україна, останнє відоме місце перебування: вул. Чехова, 49, м. Сургут Тюменської області
Російської Федерації, у кримінальному провадженні № 12012190080000136 відносно
Зарембо Андрія Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України.
Відповідно до ст.ст. 297-5, 323 КПК України, з моменту опублікування повістки про
виклик, обвинувачений вважається належним чином ознайомлений з її змістом.
Суддя І. М. Мичка

Офіційне повідомлення ПрАТ «ДАТАГРУП»
Шановні абоненти!

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЦЕМЕНТБУДІНВЕСТ»

З 1.05.2019 року ПрАТ «Датагруп» вводить у дію новий тарифний

повідомляє про втрату документів підприємства, а саме:

план на послуги фіксованого телефонного зв’язку для абонентів —

спеціального дозволу від 01.10.2010 р.

юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Детальна інформація

№ 5192 на користування надрами з метою видобування крейди,

— на сайті www.datagroup.ua.

мергелю Середино-Будської ділянки, серія В № 003642.

Втрачене посвідчення
учасника бойових дій на ім’я
Макогона Максима
Анатолійовича, серія УБД
№048211, видане управлінням
персоналу штабу командування
Сухопутних військ
Збройних Сил України,
вважати недійсним.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Втрачене свідоцтво
про право власності на нерухоме
майно, серія та номер: 35736505,
видане 31.03.2015, видавник:
Реєстраційна служба
Головного управління юстиції
у м. Києві, видане на ім’я
Магдич Тетяни Володимирівни,
вважати недійсним.

24 квітня 2019 року, середа, № 79

www.ukurier.gov.ua
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оголошення
Запрошення до участі у торгах № NCB-2.8
Україна
Проект 8475-UA
«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»
Створення інформаційної системи бізнес-аналітики
та сховища даних НСЗУ
1. Це Запрошення до участі у торгах (ЗУТ) видається слідом за Загальним повідомленням про закупівлі (ЗПЗ) відносно цього проекту,
опублікованим у DevelopmentBusiness 30 грудня 2014 року.
2. Уряд України отримав позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту «Поліпшення охорони здоров’я
на службі у людей» та має намір використати частку надходжень за цією Позикою для виконання платежів в рамках угоди, пов’язаної з цим
ЗУТ: «Створення інформаційної системи бізнес-аналітики та сховища
даних НСЗУ» (NCB-2.8).
3. Міністерство охорони здоров’я України виконує функцію установи, що впроваджує проект, та запрошує Учасників торгів, які відповідають умовам закупівлі, надавати у запечатаному вигляді пропозиції щодо закупівлі ліцензій на систему бізнес-аналітики (в т.ч. СКБД, СХД та
ін.); апаратного забезпечення для системи; послуг з налаштування та
розгортання системи тощо.
4. Торги буде проведено за процедурами Національних конкурентних торгів (НКТ), наведеними в Посібнику Світового банку «Закупівлі
за позиками МБРР та кредитами МАР» в редакції від січня 2011 року зі
змінами від липня 2014 року. До участі в торгах допускаються всі Учасники торгів з прийнятних країн згідно Посібника, які відповідають, зокрема, таким мінімальним вимогам:
(I) Фінансова спроможність
За останні 5 (п’ять) років (2014-2018) учасник торгів повинен мати
середньорічний оборот не менше ніж шістсот тисяч (600 000) доларів
США або еквівалент цієї суми в інших валютах за крос-курсом Національного банку України на кінець відповідного року.
(II) Досвід роботи та технічна спроможність
(1) Починаючи з 01 січня 2014 року учасник торгів повинен був
успішно виконати щонайменше два (2) договори на:
a. розробку, постачання, впровадження, забезпечення гарантійного/
післягарантійного обслуговування та технічного супроводу експлуатації аналогічних інформаційних систем (автоматизованих інформаційних систем, які базуються на тому ж самому програмному забезпеченні, що запропоноване Учасником, та мають схожі функціональні та технічні характеристики до Системи, що має бути впроваджена)
b. проведення аналізу та обстеження бізнес-процесів, які підлягали
автоматизації, на середніх та великих підприємствах/організаціях.
(2) Починаючи з 01 січня 2014 року, учасник торгів повинен успішно
виконати щонайменше два (2) договори щодо постачання та налаштування аналогічного обладнання.
(3) Учасник торгів повинен мати кваліфікований персонал у наступному складі:
— Менеджер проекту
— Архітектор програмного забезпечення
— Розробник сховища даних
— Розробник додатків бізнес-аналізу
— Адміністратор СКБД
— Спеціаліст з інжинірингу, інсталяції та обслуговування обладнання
(III) Наявність обладнання, сервісного та матеріально-технічного забезпечення
(1) Учасник повинен надати підтвердження щодо наявності на території України сервісного центру щодо запропонованого обладнання на
час підписання договору;
(2) Учасник повинен володіти, чи мати доступ до матеріально-технічної бази, яка в повній мірі дозволить самостійно без використання інфраструктури Замовника реалізувати всі етапи виконання договору (розробка, тестування та супровід), а саме: наявність відповідних обчислювальних потужностей (сервери, комп’ютери та інші засоби автоматизації), телекомунікаційних (комутаційних) потужностей та ліцензійного
програмного забезпечення.
(IV) Успішне виконання кваліфікаційного завдання з формування Капітаційного звіту
Додаткова інформація міститься у документації конкурсних торгів.
5. Зацікавлені Учасники торгів, які відповідають умовам торгів,
можуть отримати додаткову інформацію від Міністерства охорони
здоров’я України та вивчити документацію конкурсних торгів за адресою (1), яка наведена нижче, з 10:00 до 17:00.
6. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати повний
пакет документації конкурсних торгів в електронному вигляді українською мовою після подання письмової заявки за вказаною нижче адресою (1). Заявка має бути в вигляді листа на бланку учасника торгів із зазначенням адреси електронної пошти для отримання документації конкурсних торгів та подальшого листування.
7. Пропозиції конкурсних торгів повинні надаватися за адресою (1)
не пізніше 15:00 за місцевим часом 03 липня 2019 року. Усі пропозиції
конкурсних торгів повинні бути забезпечені гарантійною сумою в розмірі 6 (шість) тисяч доларів США чи еквівалентною сумою у валюті пропозиції по обмінному курсу НБУ (www.bank.gov.ua) за два (2) тижні до
дати надання пропозиції. Пропозиції, надані пізніше зазначеного терміну, будуть відхилені. Оголошення пропозицій буде проводитись у присутності представників Учасників торгів, які виявили бажання бути присутніми, за адресою (2) о 15:15 за місцевим часом 03 липня 2019 року.
8. Звертаємо увагу потенційних Учасників торгів на (i) той факт, що
від них вимагається зазначити в своїх пропозиціях, що усі програмні
продукти мають чинні ліцензії, або виготовлені Учасником торгів, та (ii)
що порушення цієї умови розглядається як шахрайство, яке карається, поряд з застосуванням інших заходів, потенційним занесенням до
«чорного списку», що позбавляє можливості брати участь в майбутніх
закупівлях, які фінансуються за рахунок Світового банку.
Адреса (1):
Міністерство охорони здоров’я України
Україна, 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7
Офіс Групи консультаційної підтримки Проекту, кімн. 24
До уваги: Проскурін Микола Олексійович, консультант із закупівель
Ел.пошта:moz.wb.procurement@gmail.com, копія на
moz2000677@gmail.com
Адреса (2):
Міністерство охорони здоров’я України
Україна, 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7
Зала міжнародних засідань

УВАГА! МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ.
До відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, сільськогосподарських підприємств, а також інших землевласників та землекористувачів.
По території Київської та Житомирської областей проходять магістральні газопроводи (МГ), магістральні газопроводи-відгалуження та інші об’єкти магістральних газопроводів (ГРС, УКЗ, ЛЕП,
лінії техзв’язку та систем телемеханіки), що експлуатуються Боярським лінійним виробничим управлінням магістральних газопроводів (ЛВУМГ) філії УМГ «Київтрансгаз» АТ «Укртрансгаз»: 08150,
Київська область, м. Боярка, вулиця Маяковського, 49, тел. (044)
406-32-03.
Закріплення трас газопроводів на місцевості виконано стовпчиками позначення траси газопроводу висотою 1,5-2 м з прикріпленими до них інформаційно-вказівними знаками.
Об’єкти магістральних газопроводів (ОМГ) мають важливе народногосподарське та оборонне значення та є державною власністю України.
Враховуючи стратегічне значення та потенційну небезпеку МГ, з
метою забезпечення належних умов їх експлуатації, забезпечення
безпеки населення, довкілля та збереження будівель і споруд від
руйнування при можливих аваріях на газопроводах, встановлена
охоронна зона — територія, обмежена умовними лініями з обох
сторін вздовж осі газопроводу, а також по периметру наземних
споруд на визначеній відстані, на якій обмежується провадження
господарської та іншої діяльності.
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів»
№ 3041-VІ від 17.02.2011 р. (далі — Закон) охоронна зона МГ (від
осі в обидві сторони) залежно від умовного діаметра газопроводу
становить від 100 до 350 метрів;
охоронна зона ГРС (від огорожі) залежно від умовного діаметра
вхідного газопроводу становить від 150 метрів до 350 метрів, а санітарно-захисна зона для ГРС — 300 метрів.
В охоронній зоні ОМГ встановлено ряд обмежень, які передбачені Законом та «Правилами охорони магістральних трубопроводів»,
затвердженими постановою КМУ № 1747 від 16.02.2002 р., серед
яких заборона будівництва будинків та споруд, встановлення огорож, влаштування сміттєзвалищ, розміщення автогазозаправних
станцій, облаштування цвинтарів, скотомогильників, висаджування багаторічних насаджень, організація заходів, пов’язаних з масовим скупченням людей тощо.
З метою попередження пошкодження ОМГ будівельні, ремонтні,
земляні та інші роботи в охоронних зонах ОМГ необхідно виконувати лише з письмового погодження Боярського ЛВУМГ.
Відповідно до ст. 292 Кримінального кодексу України, пошкодження газопроводів, якщо це призвело до порушення нормальної їх роботи карається штрафом до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2-х
років, або обмеженням чи позбавленням волі на строк до 5-ти років. Якщо пошкодження газопроводів призвело до аварії, загибелі людей або інших тяжких наслідків, то такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.
В разі виявлення витоків газу або пошкодження МГ, а також в
разі виявлення проведення несанкціонованих робіт в охоронній зоні ОМГ просимо повідомляти найближчі органи поліції, органи місцевого самоврядування або Боярське ЛВУМГ.
З повагою, начальник
Боярського ЛВУМГ
Пужайло Святослав Володимирович
На розгляді в Куйбишевському районному суді Запорізької області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Малахова O.Л. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому,
відповідно до ухвали колегії суддів Куйбишевського районного суду Запорізької області від 1 квітня 2019 року в справі № 324/585/17, здійснюється спеціальне судове провадження.
Колегія суддів Куйбишевського районного суду Запорізької області під головуванням судді Мальованого В. О. викликає Малахова Олексія Леонідовича, 2 вересня 1974 р.н., уродженця Російської Федерації, зареєстрованого за адресою:
вул. Мельникова, 16/5, м. Докучаєвськ Донецької області, для участі в підготовчому судовому засіданні у кримінальному провадженні, внесеному до ЄДРСР за
№ 22016050000000251 від 16.11.2016 року, яке відбудеться об 11.00 год. 7 травня 2019 року в залі засідань № 1 Куйбишевського районного суду Запорізької області за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Більмак Запорізької області.

Приватний нотаріус Авдіївського міського
нотаріального округу Василенко В. А.
просить спадкоємців померлого 15.08.2018 року
Бердника Володимира Миколайовича, 06.02.1959 року
народження, звернутися для оформлення спадкових
прав на належне майно до нотаріальної контори
за адресою: Донецька область, місто Авдіївка,
вулиця Комунальна, буд. № 4, офіс № 1.

Повідомлення про ліквідацію
Пайового венчурного інвестиційного фонду
недиверсифікованого виду закритого типу «Вітязь»
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Капітал Груп»
(код за ЄДРІСІ 233825)
(далі — «Фонд»)
Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що 18 квітня 2019 року Загальними зборами учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп», ліцензія на
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — діяльність
з управління активами інституційних інвесторів, діяльність з управління активами серія АГ №580142 від 16 січня 2012 року (строк дії з
16.01.2012 року — до необмежений, далі — «Компанія») було прийнято рішення про дострокове припинення діяльності Фонду шляхом ліквідації за згодою всіх його учасників у зв’язку із загальною нестабільною ситуацією та недоцільністю подальшого існування Фонду
(Протокол б/н від 18 квітня 2019 року).
Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог:
1. Строк пред’явлення кредиторами своїх вимог до Фонду — два місяці з дати опублікування цього повідомлення в офіційному друкованому органі (виданні).
2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням Компанії, із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до чинного законодавства.
3. Кожна заява по задоволенню вимог кредитора підлягає затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з
оформленням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати ії отримання.
4. На наступний робочий день після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора
Ліквідаційна комісія повідомляє такого кредитора особисто за адресою, вказаною в заяві кредитора.
5. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії: 04080,
м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 18/14, тел./факс: (044) 594-13-19, (044)
594-28-14.
Голова Ліквідаційної комісії
ПВІФ НВЗТ «Вітязь»/
Директор ТОВ «КУА «Капітал Груп»
Дуболазов М.О.
Повідомлення про ліквідацію
Пайового венчурного інвестиційного фонду
недиверсифікованого виду закритого типу
«Капітал-резерв» Товариства з обмеженою
відповідальністю «Компанія з управління активами
«Капітал Груп» (код за ЄДРІСІ 233672)
(далі — «Фонд»)
Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що 18 квітня 2019 року Загальними зборами учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп», ліцензія на
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — діяльність
з управління активами інституційних інвесторів, діяльність з управління активами серія АГ №580142 від 16 січня 2012 року (строк дії з
16.01.2012 року — до необмежений, далі — «Компанія») було прийнято рішення про дострокове припинення діяльності Фонду шляхом ліквідації за згодою всіх його учасників у зв’язку із загальною нестабільною ситуацією та недоцільністю подальшого існування Фонду
(Протокол б/н від 18 квітня 2019 року).
Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог:
1. Строк пред’явлення кредиторами своїх вимог до Фонду — два місяці з дати опублікування цього повідомлення в офіційному друкованому органі (виданні).
2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням Компанії, із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до чинного законодавства.
3. Кожна заява по задоволенню вимог кредитора підлягає затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з
оформленням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати ії отримання.
4. На наступний робочий день після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора
Ліквідаційна комісія повідомляє такого кредитора особисто за адресою, вказаною в заяві кредитора.
5. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії: 04080,
м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд.18/14, тел./факс: (044) 594-13-19, (044)
594-28-14.
Голова Ліквідаційної комісії
ПВІФ НВЗТ «Капітал-резерв»/
Директор ТОВ «КУА «Капітал Груп»
Дуболазов М.О.
ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів АТ КБ «ТК КРЕДИТ»
GL2N71614 Право вимоги за кредитними договорами фізичних осіб: № 384/5
забезпечення транспортний засіб, №447/3, №447/7, №447/8 забезпечення цінні папери, №428/3 забезпечення майнові права.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale.
Умови продажу:
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/at_kb_-_tk_kredyt/198083/index.php?lang=ua
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 13.05.2019 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону по кожному
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale.
ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»

Номер лота:
Короткий опис активів (майна) в лотах:
Електронна адреса для доступу до відкритих
торгів (аукціону)/електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:
Детальна інформація щодо лота:

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

GL22N01896
Квартира за адресою: м. Кам’янське, пр. Свободи
(Леніна), буд. 49, кв. 46
www.prozorro.sale
21.05.2019
Точний час початку проведення відкритих торгів
(аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту
вказується на веб-сайті — www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/
160-at-rodovid-bank/42348-asset-sell-id-195787
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вісті звідусіль
Писанкові дерева розквітли до Великодня

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ЗАХІД

Фото надав автор

Побавитися під великоднім
деревцем, прикрашеним
писанками, можна тільки
раз на рік
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вітру

сніг

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 25 квітня
ХУДОЖНІ ТВОРІННЯ. На
три тижні площа Народна в
Ужгороді перетворилася на
«писанковий рай»: її прикрасили неповторні ручні роботи
на великодню тематику. Уже
п’ятий рік тут проводять обласний фестиваль-конкурс «Воскресни, писанко!»
Площу із самого ранку заповнило море очікуваних гостей
— переможців відбірних етапів, які пройшли в усіх районах
області. Це учні загальноосвітніх шкіл і закладів професійної
освіти, їхні вчителі, педагоги з
центрів позашкільної освіти.
Директор департаменту освіти і науки ОДА Ганна Сопкова, відкриваючи фестивальний
марафон, який триватиме до
7 травня, зазначила: «У роботах ви втілили і творчі здібнос-

ті, й любов до прекрасного, прославляючи світле свято Христового Воскресіння. Ці композиції
ще раз стверджують, що наші
діти найталановитіші».
З
відкриттям
фестивалю-конкурсу учасників привітали голова Закарпатської
облдержадміністрації
Геннадій Москаль та виконувач
обов’язків голови обласної ради Йосип Борто, виголосивши
вітальні промови.
Тисячі людей, яким дороге
свято Воскресіння і яких приваблює дух творчості, милуватимуться великодніми деревами,
яких тут понад 60. На них розвішано сотні писанок, виготовлених і за допомогою фарб, і в інших техніках. Можна помилуватися писанками у вигляді нитяних мережив, викладеними з бісеру, виліпленими з пластиліну,
випаленими із глини, оздобленими зернятками.

Oбласть

Гостей зустрічає головна героїня — двометрова писанка
Одночасно на площі відбувалися писанкові майстер-класи.
А в атріумі облдержадміністрації можна було оглянути художні великодні вишивки, які привезли учасники фестивалюконкурсу.

Після концерту відбулася церемонія нагородження переможців із врученням дипломів і
грошових премій. Одну з нагород — за композицію, присвячену воїнам АТО, отримала творча команда Тячівського району.

Фото з сайту police.dn.ua

Полку чотирилапих сищиків прибуло
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
ПОДАРУНОК ДО ЮВІЛЕЮ.
Жителька Донеччини передала кінологічному центру обласної поліції 12 молодих вівчарок.
Такий подарунок власниця розплідника зробила до 100-річчя
працівників кримінального розшуку, який відзначають 15 квітня. За її словами, вона хоче,
щоб службові пси допомагали
правоохоронцям захищати прифронтовий край і його жителів
від тероризму, збройної агресії
та інших загроз. Вчинок дуже
доречний і корисний, бо внесок
чотирилапих сищиків в успішну
роботу управління обласного
кримінального розшуку важко
переоцінити: з початку року во-

Молоде поповнення чотирилапих «розшуковців»
звикає до нових умов і готується до навчання
ни допомогли розкрити понад
100 злочинів. Після відповідної
підготовки пси долучаться до
служби у структурних кінологіч-

них підрозділах Краматорська,
Бахмута й Маріуполя. Усього у
кінологічному центрі поліції Донецької області проходять під-

готовку 50 хвостатих помічників, сертифікованих за різними
напрямами: пошук зброї та вибухівки, виявлення наркотичних речовин. А ще є розшукові пси, які за запахом здатні відшукати будь-яку людину чи річ.
«Цього року плануємо створити ще один структурний підрозділ — у Волновасі. Формуємо штат кінологів для оперативного перекриття всієї території
обслуговування Волноваського відділу поліції, зокрема прифронтової зони. Прагнемо, щоб
у майбутньому кінологічні розрахунки були в кожному районі для оперативного реагування на всі події», — розповів заступник начальника кінологічного центру поліції Донеччини
Віктор Козаков.

Шосткинські юннати взяли «срібло»
в «Зеленій естафеті»
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
ТАК ТРИМАТИ! Вихованці Шосткинської станції юних
натуралістів відомі корисними
екологічними справами не тільки на Сумщині, а й далеко за її
межами. Ось і цими днями во-

ни успішно виступили на фінальному етапі Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху «Зелена естафета», що проходив у Черкасах,
у якому поліські школярі взяли
участь удруге. Вихованці гуртка
«Юні охоронці природи» восьмикласниці шосткинської шко-

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

ли №1 Катерина Тертишна та
Валерія Сукач під керівництвом
методиста Оксани Кохановської
представили екологічну природоохоронну роботу, виконали
тестові завдання учасників фіналу, провели практичний моніторинг навколишнього середовища, за що одержали «срібло» в

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

номінації «природоохоронна робота у дошкільному еколого-натуралістичному закладі».
Окрім участі у природоохоронному заході, юннати побували в Каневі на могилі Тараса Шевченка, що стало особливою подією у їхньому духовному житті.
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Укргiдрометцентр

Як стати моделлю
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
ВЛАСНА СТЕЖКА. Юна
модель із Черкас Анастасія
Шестопалова лише вчиться
нелегкого мистецтва подобатися людям. З дитинства шукає себе: музична школа, малювання. Що обрати для душі, аби відчувати політ, задоволення? Вирішила спробувати стати моделлю. За порадою батьків вступила до
місцевої модельної школи.
Один із найголовніших предметів для початківців — дефіле. Уміння красиво і граційно рухатися, спокійно і невимушено ходити на подіумі дається непросто. Починається мистецтво дефіле з постави, від якої залежить половина успіху. Далі навчають правильно тримати голову, ста- Анастасія завжди вірить
вити стопи, а також рухати в успіх, адже ретельно
до нього готується
руками.
У Насті це виходить дуже
вправно. Як і оволодіння акторською майстерністю, основами хореографії, пластики, іміджу.
15-річна дівчина має титули «Юна міс світу-Україна-2018», «Найгарніша модель України-2018». Завоювала й дитячий «Оскар»
конкурсу «Юна супермодель України-2018». Недавно в Києві була
ведучою на конкурсі «Міні-міс світу-Україна-2019», за що її нагородили премією «Топ діти — національне надбання України». Брала
участь у показах українських, болгарських і молдавських дизайнерів на подіумах різних міст України. Була моделлю на Днях моди в
Черкасах та Тижні моди в Одесі.
На показах часом доводилося демонструвати по кілька різних
костюмів. Під кожен треба перевтілитися. Представляючи спортивний одяг чи вечірню сукню, слід триматися відповідно, щоб глядач повірив у твою природність. Дівчина мріє виступати на подіумах Європи, у майбутньому відкрити власне модельне агентство.
Розуміє, що для цього ще треба багато працювати — здобути вищу освіту, досконало оволодіти англійською мовою. Віриться, що
все в неї вийде.
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Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
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