АПК: ЧАС ПЕРЕМІН

ЗВУЧИТЬ ГОРДО!
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За нинішніх кліматичних
умов розроблення
загальнодержавної
програми меліорації земель
стає нагальною потребою

На виклики COVID-19 першими
відгукнулися фармвиробники:
Бахмутський «ФІТОФАРМ»,
наприклад, утричі збільшив
виробництво антисептиків

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ВІВТОРОК, 3 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ		

МАКСИМ СТЕПАНОВ:
«Я звернувся до Голови
Верховної Ради та народних
депутатів з проханням
розглянути законопроєкт,
який посилить
відповідальність щодо
носіння масок у
громадських закладах
і транспорті».

Білоруські ІТ-фахівці
можуть стати
локомотивом
для Закарпаття

Фото з сайту belsat.eu

ЦИТАТА ДНЯ

№213 (6827)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Міністр охорони здоров’я про встановлення штрафів,
які необхідні у період значного зростання рівня
захворюваності

Google допомагатиме
з туризмом
СПІВПРАЦЯ. Державне агентство розвитку туризму України та
американська технологічна компанія Google підписали меморандум про співпрацю, що передбачає спільну роботу над цифровою
трансформацією туристичної галузі України. Про це повідомила
глава агентства Мар’яна Олеськів на своїй сторінці у фейсбуці, передає УНІАН. Зокрема, сторони домовилися співпрацювати в таких напрямах: обмін досвідом щодо організації та реалізації програм туристичної сфери; організація та проведення семінарів, лекцій, тематичних досліджень; співпраця та допомога в різних туристичних заходах: обмін інформацією щодо участі у великих українських та міжнародних форумах; обмін досвідом у галузі впровадження інноваційних інформаційних технологій.
В агентстві переконані, що саме робота над діджиталізацією
сприятиме залученню іноземного потоку туристів до країни.

ЦИФРА ДНЯ

642 млрд грн

зберігало населення в українських
банках станом на 1 жовтня. За
повідомленням НБУ, темпи приросту
депозитного портфелю населення в
цьому році навіть вищі, ніж у минулому
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ВЕЛІННЯ ЧАСУ. Як перспективна галузь здатна допомогти

області позбутися дотаційного статусу

Імперія прагне реваншу

ТОЧКА ЗОРУ. Події, що відбуваються останнім часом у Росії й навколо неї, підштовхують

Кремль до безпрецедентного тиску на Україну, нахабнішого нав’язування своїх інтересів
за підтримки нашої п’ятої колони
Станіслав ПРОКОПЧУК,
«Урядовий кур’єр»

Щ

е ніколи за всі роки правління
Володимира Путіна його країна не була в такому складному еко-

номічному становищі, як нині. Надходження до бюджету від продажу
газу й нафти катастрофічно впали. І
не лише від обвалу світових цін та у
зв’язку із санкціями. Росія, що вважалася головним експортером вуг-

леводнів до Європи, стрімко втрачає
там ринки збуту. Туреччина остаточно відмовилася і від блакитного
палива, і від чорного золота росіян.
Трубопроводи «Турецький потік» і
«Блакитний потік», у які вкладено

колосальні кошти, задіяні останніми місяцями фактично на 10%. Добудова «Північного потоку-2» під великим питанням. За суттю, вже провалено і стратегічний проєкт Росії «Сила Сибіру», який передбачав поста-

чати до Китаю щорічно 38 мільярдів
кубометрів газу. Його задекларовані
запаси на Чаяндинському родовищі
виявилися надто завищеними. Газпром ризикує втратити 1,5 трильйона рублів.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 3 листопада 2020 року
4 820103 080015

USD за28.5827
1 долар США

EUR за33.2917
1 євро

RUB 3.5542
/ AU 54046.74
за 10 рублів

AG 688.24за 1 тройську
PTунцію
24481.37

PD 63347.84
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
СПРАВА «МІНЯЙЛО ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF MINYAYLO AND OTHERS v. UKRAINE)
(заява № 59356/10 та 2 інші)

Стислий виклад рішення від 24 вересня 2020 року
У цій справі згідно з твердженнями заявників кожен з них зазнав жорстокого поводження працівників правоохоронних органів з метою отримання зізнавальних показань у зв’язку з підозрою у скоєнні злочинів. Незважаючи на
скарги заявників, кримінальні справи за ознаками жорстокого поводження
працівників міліції не порушувалися, а коли були порушені, то закривалися у
зв’язку з відсутністю доказів.
Згідно з твердженнями заявника у заяві № 61038/10, він був свавільно позбавлений волі 23.08.2008 у Красноармійському міському відділі міліції, куди
його доставили для допиту у зв’язку з підозрою у підпалі.
До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники скаржилися за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) на жорстоке поводження працівників міліції та непроведення розслідування у зв’язку з цим. У заяві
№ 59356/10 заявник також скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції на необґрунтовану тривалість кримінального провадження щодо нього. У заяві

№ 61038/10 заявник подав скаргу за пунктом 1 статті 5 Конвенції на свавільність його затримання і тримання під вартою 23.08.2008 та за статтею 13 Конвенції на непроведення ефективного розслідування його скарг у зв’язку з цим.
Розглянувши скарги заявників за статтею 3 та 13 Конвенції, Європейський
суд зазначив, що вони мають розглядатися лише за статтею 3 Конвенції.
Оскільки описи обставин жорстокого поводження із заявниками були детальними та послідовними, а результати проведених розслідувань їх не спростовували, Європейський суд, посилаючись на свою попередню практику, дійшов висновку про порушення статті 3 Конвенції як за матеріальним, так і за процесуальним аспектами.
Щодо іншої скарги заявника у заяві № 59356/10 Європейський суд, посилаючись на свою практику у справах проти України вказав, що тривалість
кримінального провадження щодо заявника була надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку», і констатував порушення пункту 1 статті 6
Конвенції.
Стосовно скарги заявника у заяві № 61038/10 Європейський суд зазначив,
що у матеріалах справи достатньо документів для висновку, що 23.08.2008
заявник тримався під вартою у відділі міліції як підозрюваний, а відповідного
документу у зв’язку з цим не було складено. Європейський суд також зауважив, що заявник не мав забезпеченого правовою санкцією права на відшкодування у зв’язку з позбавленням його свободи. З огляду на це Європейський
суд констатував порушення пунктів 1 та 5 статті 5 Конвенції.

ОГОЛОШЕННЯ

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що було порушено як процесуальний, так і матеріальний
аспекти статті 3 Конвенції щодо усіх заявників;
4. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції у зв’язку зі
скаргою на тривалість провадження, висунутою у заяві № 59356/10;
5. Постановляє, що було порушено пункти 1 та 5 статті 5 Конвенції у зв’язку
зі скаргами, висунутими у заяві № 61038/10;
6. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у таблиці в додатку, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;
7. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим
у справах Європейського суду з прав людини

ПОГОДА НА ЗАВТРА

НКРЕКП інформує про відкриття провадження у справі № 640/22567/20
за позовом ТОВ «Україна-Енерговат» до НКРЕКП, про визнання протиправною та нечинною постанови НКРЕКП від 13.12.2019 №2802 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26.04.2019 №641» у частині підпункту 5
частини першої цієї постанови щодо викладення в новій редакції «Типового договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом між
Гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії» з моменту її прийняття,
засідання у якій призначено на 23.11.2020 об 11:20 в приміщенні Окружного
адміністративного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана,
8, корпус 1, зала судового засідання № 7.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬКАНТАРА
ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 40923255 (далі Товариство) повідомляє, що
30.10.2020 учасником Товариства прийнято рішення про припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації, у добровільному порядку, відповідно до чинного законодавства України.
Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення Учасника щодо припинення Товариства шляхом ліквідації на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру. Заявлення кредиторами вимог
приймаються у письмовій формі за місцезнаходженням Товариства: 04086,
місто Київ, вулиця Олени Теліги, будинок 41.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРЕМОГА
ФІНАНС АКТИВ», код ЄДРПОУ 39010917 (далі Товариство) повідомляє, що
30.10.2020 учасником Товариства прийнято рішення про припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації, у добровільному порядку, відповідно до чинного законодавства України.
Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення Учасника щодо припинення Товариства шляхом ліквідації на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру. Заявлення кредиторами вимог
приймаються у письмовій формі за місцезнаходженням Товариства: 04086,
місто Київ, вулиця Олени Теліги, будинок 41.
Касаційний кримінальний суд Верховного Суду повідомляє, що кримінальне провадження за касаційною скаргою захисника Зелінської Ольги
Сергіївни в інтересах засудженого Маманазарова Ігоря Алімовича, 22 травня 1964 року народження, на вирок Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 28 лютого 2020 року та ухвалу Запорізького апеляційного суду від 28 травня 2020 року щодо Маманазарова І.А. призначено до
розгляду у Касаційному кримінальному суді Верховного Суду (за адресою:
вул. Пилипа Орлика, 4, м. Київ, 01043) на 10 год. З0 хв. З грудня 2020 року.
Суддя С.Кравченко

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний
акт із матеріалами судового провадження у кримінальному провадженні за
№ 52017000000000008 від 04 січня 2017 року за обвинуваченням Біленького Олексія Юрійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191
КК України.
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 09.06.2020 року постановлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Біленького Олексія Юрійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3
ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.
У зв’язку з чим викликається Біленький Олексій Юрійович, 07 серпня
1965 року народження, громадянин України, який народився в м. Москва
Російської Федерації, що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.Кудрявська,13-19, кв.31, адреса останнього відомого місця проживання: м. Київ,
вул. Кловський узвіз, б.5, кв.10, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3
ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, в судове засідання, яке
відбудеться 17 листопада 2020 року о 08:30 год. у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя:
Задорожна Л.І., судді: Шкодін Я.В., Федоров О.В.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
Міністерство молоді та спорту України
оголошує конкурс про надання спортивним федераціям статусу
національної з видів спорту:
Неолімпійські види спорту:
1. го,
2. кіберспорт (електронний спорт),
3. спортивна аеробіка,
4. петанк,
5. таеквон-до.
Позбавлення спортивної федерації статусу національної з олімпійського
та неолімпійського видів спорту:
1. водне поло (розгляд звернення громадської організації).
2. практична стрільба (розгляд звернення громадської організації).
Документи приймаються протягом 30 днів з дня оголошення конкурсу за
адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, кабінет 516
понеділок — п’ятниця: з 10:00 до 15:00
Надання додаткової інформації з неолімпійських видів спорту — Душинська Олеся Вікторівна (тел. для довідок: +380442890998)
Засідання комісії відбудеться протягом п’ятнадцяти днів після закінчення
строку подання документів.
НКРЕКП інформує про відкриття провадження у справі № 640/22934/20
за позовною заявою Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська
теплоелектроцентраль» до НКРЕКП, про визнання протиправною та скасування постанови НКРЕКП від 07.10.2019 № 2080 «Про затвердження Змін
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 4 ЛИСТОПАДА
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+2 +7
+2 +7
+1 +6
+1 +6
+3 +8
+2 +7
+4 +9
+3 +8
+3 +8
+2 +7
+1 +6
+3 +8
+2 +7

День
+6 +11
+7 +12
+7 +12
+6 +11
+10 +15
+6 +11
+8 +13
+8 +13
+7 +12
+6 +11
+6 +11
+6 +11
+7 +12

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

Нiч
+1 +6
+2 +7
+1 +6
+2 +7
+3 +8
+2 +7
+3 +8
+2 +7
+1 +6
+3 +8
+1 +6
+3 +8
+5 +7

День
+6 +11
+7 +12
+7 +12
+8 +13
+10 +15
+11 +16
+10 +15
+11 +16
+9 +14
+10 +15
+10 +15
+12 +17
+8 +10

Укргiдрометцентр
У зв’язку із закінченням IV кліматичного періоду (1991—2020
рр.), кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського визначили нові кліматичні норми для міста
Києва у жовтні по температурі повітря і опадах.
Їх нові значення такі: по температурі повітря +8,6°С (було
+8,1°С), по опадах 46 мм (було 35 мм).

до деяких постанов», засідання у якій призначено на 11.01.2021 об 11:20 в
приміщенні Окружного адміністративного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал судових засідань № 7.

ОГОЛОШЕННЯ

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду повідомляє, що касаційний розгляд кримінального провадження за касаційною скаргою прокурора на вирок Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від
04 грудня 2019 року та ухвалу Донецького апеляційного суду від 28 травня
2020 року, щодо виправданого Пастухова Андрія Олексійовича відкладено у
Касаційному кримінальному суді Верховного Суду (за адресою: вул. Пилипа
Орлика, 4, м. Київ, 01043) на 10 год. 00 хв. 25 листопада 2020 року.
Суддя С. СТОРОЖЕНКО

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засідання
в порядку спеціального судового провадження
Обвинувачений Бабенко Олег Володимирович, 28.08.1959 року народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Адмірала Лазарєва, 47,
кв. 20 відповідно до вимог ст.ст. 297- 5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що відбудеться 09 листопада 2020 року о 12 годині 30 хвилин в залі судових засідань № 233 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Суддя С.М. Кічмаренко

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні спеціального
судового провадження
Обвинувачена Ніколенко Вікторія Петрівна, 12.10.1977 року народження, викликається о 09:00 годині 11 листопада 2020 року до Куп’янського
міськрайонного суду Харківської області за адресою: Харківська область,
м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення підготовчого судового засідання у провадженні №1-кп/628/281/20 справа №628/165/17. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК
України. Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені статтями 139, 223
КПК України.
Суддя Шиховцова А.О.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового засідання
в порядку спеціального судового провадження
Обвинувачений Єлькін Руслан Михайлович, 20.07.1980 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України, зареєстрований за адресою: Одеська область, Арцизький район, с. Роща, вул. Мічуріна, 106, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, яке відбудеться 11.11.2020 року об 11
годині 00 хвилин в залі судових засідань №131 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому
засіданні як обвинувачений.
Суддя Іванов В.В.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засідання
в порядку спеціального судового провадження
Обвинувачений Тютєрєв Олександр Миколайович, 16.04.1980 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 297- 5, 323 КПК України викликається
в судове засідання, що відбудеться 09 листопада 2020 року о 14 годині 00
хвилин в залі судових засідань № 233 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Суддя С.М. Кічмаренко

Втрачене СВІДОЦТВО ПРО ПРИДАТНІСТЬ МАЛОГО СУДНА
ДЛЯ ПЛАВАННЯ № 3-000195 буд.№ 2639В000, на гідроцикл YAMAHA,
власник судна КФС «ЕКСПОБАНК»,
вважати недійсним.

Втрачене посвідчення постраждалої від Чорнобильської катастрофи
категорії 4 серія В-П № 7511303, видане 23.11.2011 року Київською
облдержадміністрацією на ім’я Водоп’янової Юлії Федорівни,
вважати недійсним.

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

Втрачене посвідчення учасника бойових дій на ім’я Міщенко Катерини
Григорівни, серії МВ № 019361, видане ГУМВС України в місті Києві
від 06 листопада 2015 року,
вважати недійсним.

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

Втрачене Свідоцтво на право власності на нежитлове приміщення
за адресою: м. Київ, вул Щербакова, будинок 47, літера А,
видане Головним Управлінням Майна на ім’я Товариства
з обмеженою відповідальністю «Інтербудсервіс»,
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