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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Олексій ДАНІЛОВ:
«Рішення певних органів 
державної влади носять 

антидержавний і 
антиконституційний 

характер. Вважаю, 
що їхні окремі дії 

становлять загрозу 
національній 

безпеці України». 

Президент ініціював 
консультації 

ПЕТИЦІЯ І РІШЕННЯ. Днями набрала необхідну кількість голо-
сів петиція із проханням до Президента подати до Верховної Ра-
ди законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного су-
ду міста Києва. Як повідомляє Офіс Президента, звернення моти-
вовано необхідністю забезпечення права громадян на справед-
ливий суд, а також, цитуючи текст петиції, свідченням «глибоко 
вкоріненої в суді корупції та практики неправосудності рішень».

Відповідно до частини другої статті 125 Конституції України, суд 
утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проєкт 
якого вносить до парламенту Президент після консультацій з Ви-
щою радою правосуддя.

Володимир Зеленський від самого початку політичної кар’єри 
підкреслював, що обов’язкове врахування суспільної думки під 
час ухвалення важливих державних рішень має бути пріорите-
том. Тому він пропонує розпочати необхідні консультації з ВРП 
для напрацювання прозорої та коректної процедури, яка дала б 
змогу вирішити питання Окружного адміністративного суду міс-
та Києва і зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації.

7,8 млрд куб. м
становить потенціал виробництва 

біометану в Україні на рік.  
Це 25% загального річного споживання 

газу в країні

КВАДРАТНІ МЕТРИ. Недостатнє фінансування державних 
житлових програм може призвести до загострення 
соціального напруження у країні

Коли доступне житло 
перетвориться із мрії 
на реальність? 

Секретар РНБО про останні гучні ухвали вітчизняних 
судів щодо діяльності антикорупційних органів

3 9 
ДОКУМЕНТИ

Адвокат Микола Кіккас у разі 
примусової депортації чи заохочення 
переміщення кримчан з анексованого 
півострова закликає звертатися по 
допомогу до Прокуратури АР Крим 

КРИМСЬКІ РЕАЛІЇ

Указ Президента України «Про 
внесення змін до Положення 
про проходження військової 
служби військовослужбовцями 
Служби безпеки України»
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Дефолту галузі не повинно статися
АГРАРНИЙ БІЗНЕС. Зернотрейдери та інші ділові партнери сільгоспвиробників застерігають 
їх від спроб відмовитися від виконання раніше укладених контрактів

Володимир КОЛЮБАКІН,  
«Урядовий кур’єр»

Нині, як відомо, головний 
засіб фінансової підтрим-

ки аграрного сектору — фор-
вардні контракти та аграрні 

розписки. Нагадаємо: їх укла-
дають наперед під майбутній 
урожай за усталеною ціною, 
під аванс. За цей аванс сіль-
госпвиробник закуповує засо-
би виробництва, аби виростити 
обіцяний урожай, а після йо-

го збирання розраховується із 
кредитором.

Певна річ, це лотерея. Сіль-
ське господарство — взагалі га-
лузь ризикова, урожай може 
не вирости, як у деяких аграрі-
їв цього року, крім того, ринко-

ва ціна сільгосппродукції може 
відрізнятися від зафіксованої у 
контракті і в той, і в інший бік. 

Тобто якщо урожай в усіх ви-
явився добрий і ціна на аграр-
ну продукцію нижча за перед-
бачувану, тоді у виграші агра-

рій, позичальник — ні. Що поро-
биш, він знав, на що йшов, але це 
не привід припиняти співпрацю, 
бо наступного року може вийте 
інакше, як нині: через не-
добір урожаю його ціна іс-
тотно зросте.   
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 31 ЖОВТНЯ

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

Укргiдрометцентр

Повістка про виклик обвинуваченої в судове засідання

Обвинувачена Толмачова Лариса Миколаївна, 20.08.1966 року народжен-
ня, у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК 
України, відповідно до вимог ст. 323 КПК України, викликається в судове 
засідання, яке відбудеться 12 листопада 2020 року о 14 год. 00 хв. у при-
міщенні Ленінського районного суду м. Полтави за адресою: м. Полтава,  
вул. А. Кукоби, 37, для участі в судовому засіданні як обвинувачена.

Обвинувачена Толмачова Л.М. зареєстрована за адресою: Полтавська об-
ласть, м. Миргород, вул. Сорочинська, 2, кв. 73.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені  
ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 323 КПК Укра-
їни.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена вважається пові-
домленою про дату, час та місце розгляду справи.

Суддя Н.І. Крючко

ОГОЛОШЕННЯ № 2 від 30.10.2020

про результати проведення конкурсу щодо придбання житла  

на вторинному ринку

Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Міністерства вну-

трішніх справ України» провела конкурс щодо придбання житла на вторин-

ному ринку.

Закупівля здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів Укра-

їни від 16 лютого 2011 р. № 147.

Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу:

— газета «Урядовий кур’єр»  від 08.10.2020 № 196 (6810)

— веб-сайт МВС — mvs.gov.ua від 08.10.2020

Переможці конкурсу щодо придбання житла на вторинному ринку:

— Конкурс з придбання житла на вторинному ринку за трьома лотами 

відмінити  у зв’язку з неподанням жодної конкурсної пропозиції (протокол 

№ 2 від 26 жовтня 2020 року). 

ТОВ «Агрофірма «Оршівська» (код ЄДРПОУ 03801730), місцезна-

ходження якого: 59321, Чернівецька обл., Кіцманський район, село 

Оршівці, повідомляє про втрату оригіналу Свідоцтва про реєстрацію 

випуску облігацій (код ISIN — UA4000192827) №15/2/2016, дата видачі 

07.09.2016 р., видане Національною комісією з цінних паперів та фон-

дового ринку.

ОГОЛОШЕННЯ № 3 від 30.10.2020 
про проведення конкурсу на придбання квартир на вторинному ринку  

в місті Києві
Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Міністерства вну-

трішніх справ України» оголошує конкурс на придбання квартир на вторин-
ному ринку в місті Києві.

Закупівля здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 16 лютого 2011 р. № 147.

Закупівля здійснюється відповідно до затверджених кошторисних при-
значень.

Предмет закупівлі:
Лот № 1- однокімнатні квартири у кількості до 11 шт. (до 45 кв.м);
Лот № 2 - двокімнатні квартири у кількості до 10 шт. (до 70 кв.м);
Лот № 3 - трикімнатні квартири у кількості до 2 шт. (до 85 кв.м).
Отримання конкурсної документації, приймання конкурсних пропозицій:
м. Київ, вул. Богомольця, 10, центральний контрольно-перепускний 

пункт, канцелярія Державної установи «Центр обслуговування підрозділів 
Міністерства внутрішніх справ України» — тел. (044) 256 15 49 (вн. 25 49), 
(044) 256 14 53 (вн. 24 53);

в робочі дні з 9.00 год. 02 листопада 2020 року  до 17.00 год. 16 листо-
пада 2020 року;

веб-сайт МВС (тільки для отримання конкурсної документації)  
www.mvs.gov.ua.

Інформація щодо проведення конкурсу: тел. (044) 256 15 49 (вн. 25 49),                          
(044) 256 14 53 (вн. 24 53)

Конкурс відбудеться 17 листопада 2020 року об 11.00 год. за адресою:  
м. Київ,  вул. Богомольця, 10, каб. 410.

Учасникам конкурсу або уповноваженим особам мати при собі документ, 
що посвідчує особу.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Ліфано-
ва Інна Олексіївна (м. Київ, вулиця Лаврухіна, буд.5, кв.1) запрошує спад-
коємців померлої 08 березня 2020 року ДАНИЛЕНКО МАРІЇ ГРИГОРІВНИ,  
07 липня 1930 року народження.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій серії УБД №188825 від 
25.04.2017, видане Головним управлінням персоналу Генерального штабу 

Збройних Сил України на ім’я Цибульова Романа Анатолійовича,  
вважати недійсним.

Втрачені документи: 1. Диплом яхтового капітана № 109/09. 2. Свідо-
цтво на право управління судном № 410/06.    3. Судновий білет вітрильно-

го судна ДАП-3665-К, видані на Почерняєва О. І.,  
вважати недійсними.

1 лютого 2021 року для всіх категорій споживачів ТОВ «Телерадіоком-

панія Краєвид» припиняє надання телекомунікаційних послуг з викорис-

танням технології мультисервісний радіодоступ (радіозв’язок у багатока-

нальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телеві-

зійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, діапазон  

2300-2400 МГц) у Миколаївській області. Детальну інформацію розміщено 

на сайті www.kraevid.com.ua.

ОГОЛОШЕННЯ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 жовтня 2020 р. № 1272-р 
Київ

Про звільнення Коваленко А. М. з посади заступника 
Міністра розвитку  громад та територій України 

Звільнити Коваленко Анну Миколаївну з посади заступника Міністра розвитку 
громад та територій України у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1273-р 
Київ

Про призначення Кузнєцова В. С. заступником Голови 
Державної казначейської служби України з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
Призначити Кузнєцова Володимира Сергійовича заступником Голови Державної 

казначейської служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформа-
цій і цифровізації з 22 жовтня 2020 р. шляхом укладення контракту про проходжен-
ня державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання по-
ширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1285-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків члена правління акціонерного товариства  

«Українська залізниця» на Черніцького Р. Р.
Покласти тимчасово виконання обов’язків члена правління акціонерного товари-

ства «Українська залізниця» на директора з інфраструктури зазначеного товариства 
Черніцького Романа Романовича строком на три місяці.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1286-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків члена правління акціонерного товариства 

«Українська залізниця» на Перцовського О. С.
Покласти тимчасово виконання обов’язків члена правління акціонерного товари-

ства «Українська залізниця» на директора філії «Пасажирська компанія» зазначено-
го товариства Перцовського Олександра  Семеновича строком на три місяці.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1287-р 
Київ

Про призначення Стороженка С. А.  
заступником Голови Державного агентства  

України з питань кіно 
Призначити Стороженка Сергія Анатолійовича заступником Голови Державного 

агентства України з питань кіно з 22 жовтня 2020 р. шляхом укладення контракту про 
проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою за-
побігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1288-р 
Київ

Про призначення Мірошниченка А. М.  
першим заступником Голови Державної служби  

України з питань геодезії‚ картографії  
та кадастру 

Призначити Мірошниченка Анатолія Миколайовича першим заступником Голови 
Державної служби України з питань геодезії‚ картографії та кадастру з 22 жовтня 
2020 р. шляхом укладення контракту про проходження державної служби на пері-
од дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території Украї-
ни гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1289-р 
Київ

Про призначення Пуня В. Т.  
першим заступником Голови Державного  

агентства лісових ресурсів України 
Призначити Пуня Віталія Теодоровича першим заступником Голови Державного 

агентства лісових ресурсів України з 22 жовтня 2020 р. шляхом укладення контр-
акту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1290-р 
Київ

Про призначення Машкіна В. Г. Головою Національної 
соціальної сервісної служби України 

Призначити Машкіна Владислава Геннадійовича Головою Національної соціаль-
ної сервісної служби України з 22 жовтня 2020 р. шляхом укладення контракту про 
проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою за-
побігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 жовтня 2020 р. № 1291-р 
Київ

Про звільнення Павловського А. В. з посади 
заступника Голови Державної митної служби України 

Звільнити Павловського Андрія Віталійовича, призначеного за контрактом, з поса-
ди заступника Голови Державної митної служби України 22 жовтня 2020 р. за власним 
бажанням (пункт 3 частини першої статті 83 Закону України «Про державну службу»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 жовтня 2020 р. № 1293-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання обов’язків 
Голови Державної митної служби України на Єнтіса Є. Ф. 

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Державної 
митної служби України, виконання обов’язків Голови Державної митної служби Укра-
їни на заступника Голови Державної митної служби України з питань цифрового роз-
витку, цифрових трансформацій і цифровізації Єнтіса Євгенія Федоровича. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 жовтня 2020 р. № 1294-р 
Київ

Про відсторонення Васильченка Ю. М.  
від виконання повноважень за посадою Голови  

Державної інспекції містобудування України 
Відсторонити Васильченка Юрія Миколайовича від виконання повноважень за по-

садою Голови Державної інспекції містобудування України. 
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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