МАЙСТЕР-КЛАС

ДОКУМЕНТИ
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Як правильно організувати
дистанційне навчання у сучасних
українських реаліях, знають
в опорній школі №13 міста
Слов’янська на Донеччині

Постанова Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Положення про
стипендію Кабінету Міністрів України для
видатних спортсменів, тренерів та діячів
фізичної культури і спорту»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

СУБОТА, 14 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ		
ЦИТАТА ДНЯ

№222 (6836)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Покликання: виростити,
зберегти, нагодувати

МАКСИМ СТЕПАНОВ:
«Нам буде дуже важко.
Головне завдання —
пройти цю зиму з
найменшими втратами.
Під словом «втрата»
я маю на увазі
людське життя».
Міністр охорони здоров’я про необхідність ужиття
заходів, які зменшать захворюваність та смертність
від COVID-19

ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ

АГРОПЕРСПЕКТИВА

Голова Всеукраїнської Аграрної
Ради Андрій Дикун:
«Аграрній галузі нині не вистачає
стабільності й чітких правил гри»

Відновленому Полтавському
товариству сільського
господарства –– п’ять років
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КОРИСНИЙ ДОСВІД

Швидкий інтернет
має стратегію

«Урядовий кур’єр» розповідає
про приклади успішного
господарювання в сучасних
реаліях

ПРОГРЕС. Мінцифри створило необхідні умови, щоб усі куточки країни мали доступ до швидкісного мобільного інтернету. Із липня 2020 року доступ до мобільного інтернету четвертого покоління вперше отримали 7685 населених пунктів, де понад
1,5 мільйона жителів. Загалом доступ до технології 4G вже мають 20 506 міст і сіл, розповів віцепрем’єр-міністр –– міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, залишилось підключити ще 7334 населені пункти. До кінця листопада оператори закінчать обмін частотами, що прискорить процес.
Віцепрем’єр розповів про план забезпечення українців фіксованим інтернетом. Першочергове завдання –– підключення до
глобальної мережі соціальних об’єктів: шкіл, бібліотек, лікарень.
Для цього розроблено стратегію. У найближчих планах Міністерства цифрової трансформації –– підключити до швидкісного інтернету 10 800 соціальних об’єктів, серед яких 2000 шкіл із
130 тисячами учнів.

4-5

6

АКТУАЛЬНО
Які головні новації
Закону України «Про
сільськогосподарську
кооперацію», нова редакція якого
набуває чинності 15 листопада
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ЦИФРА ДНЯ

33 600 осіб

засуджено в Україні за вчинення
корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень. Такі дані Єдиного
державного реєстру, де фіксують
такі злочини

ОПЕРАТИВНО

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

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

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

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

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

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080053

для ветеранів
для інших
війни, пенсіонерів, передплатників
чорнобильців,
та підприємств
студентів
і організацій

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

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

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

USD 28.1158
EUR 33.2118
за 1 долар США
за 1 євро

на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн
на 6 місяці . . . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн
на рік . . . . . . . . . . . 384 грн . . . . . . . . . . 684 грн
Соціальний передплатний індекс 40227

УВАГА!
Послуга
за приймання
передплати
на 2020 рік –
безкоштовна.
Передплатний
індекс

61035

встановлені Національним банком України на 16 листопада 2020 року

RUB 3.6241
/ AU 53088.53
за 10 рублів

AG 694.01за 1 тройську
PTунцію
25186.98

PD 65921.99

Фото з сайту bloomberg.com

З ДНЕМ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА!
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
СПРАВА «СОКОЛОВСЬКИЙ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF SOKOLOVSKYY AND OTHERS v. UKRAINE)
(заява № 44047/09 та 4 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 03 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 кожним із них злочину. Незважаючи
на скарги заявників на таке поводження, прокуратурами або було відмовлено у порушенні кримінального провадження або кримінальні провадження були закриті у
зв’язку з відсутністю ознак жорстокого поводження.
Крім того, у заяві № 2087/12 заявник, звертаючись до прокуратури зі скаргою на
жорстоке поводження з ним, одночасно поскаржився на незадокументоване тримання його під вартою з 15 до 17 січня 2011 року.
Заявника у заяві № 53941/12 було визнано винним за усіма пунктами обвинувачення. Заявник тримався під вартою у слідчому ізоляторі № 27 у м. Харкові.
До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники скаржилися за статтями 3 і 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) на жорстоке поводження з ними працівників міліції та непроведення належного розслідування у зв’язку з цим. У заяві № 2087/12 заявник
також скаржився за пунктом 1 статті 5 Конвенції на свавільність його тримання під
вартою з 14 год.40 хв. 15 січня 2011 року до 17 год. 30 хв. 17 січня 2011 року; у заяві № 53941/12 заявник також скаржився за статтею 3 Конвенції на неналежні умови тримання його під вартою.
Розглянувши скарги заявників на жорстоке поводження з ними працівників міліції та непроведення належного розслідування у зв’язку з цим, Європейський суд
дійшов висновку, що складнощі у встановленні суті тверджень заявників про жорстоке поводження спричинені непроведенням органами влади ефективного розслідування їхніх скарг. Посилаючись на свою попередню практику Європейський суд

визнав, що заявники зазнали жорстокого поводження, яке має бути кваліфіковане
як нелюдське та таке, що принижує гідність, а органи державної влади не забезпечили оперативного та ретельного розслідування за їх скаргами та констатував порушення статті 3 Конвенції.
Щодо іншої скарги заявника у заяві № 2087/12 Європейський суд дійшов висновку, що протягом періоду, стосовно якого скаржився заявник, тримання його під
вартою у відділі міліції як підозрюваного у справі було незадокументованим і невизнаним, та констатував порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.
У заяві № 53941/12 Європейський суд констатував порушення статті 3 Конвенції
у зв’язку з неналежними умовами тримання під вартою.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції щодо усіх скарг на жорстоке поводження працівників міліції, висунутих усіма заявниками;
4. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції у зв’язку зі скаргою, висунутою у заяві № 2087/12;
5. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку зі скаргою на
умови тримання під вартою, висунутою у заяві № 53941/12;
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

ОГОЛОШЕННЯ
Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42016000000002776 за підозрою Скісова Олександра Євгеновича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).
В межах вищезазначеного кримінального провадження стосовно
вказаної особи зібрано достатньо доказів для зміни раніше повідомленої підозри, у зв’язку із викладеним на виконання положень ст. 297 –
5 КПК України пропоную підозрюваному Скісову Олександру Євгеновичу та його захиснику прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх
18.11.2020 (з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної процесуальної
дії, а саме до прокурора у кримінальному провадженні Лугового Т.В.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального 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 кримінальному провадженні зібрані усі необхідні докази для складання обвинувального акта.
У зв’язку з цим інформуємо, що зазначений вище підозрюваний може ознайомитись з матеріалами вказаних кримінальних проваджень
з можливістю 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 (1 том),
пропонуємо підозрюваному прибути разом із своїм захисником до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ,
вул. Ділова, 24, перший поверх) 18.11.2020 (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 провадженні Лугового Т.В.
Разом з цим пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6
ст. 290 КПК України надати прокурорам по вказаним кримінальним
провадженням доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази, документи, або копії з них, які
ви маєте намір використовувати як докази в суді.
Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані письмово підтвердити протилежній стороні — прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ»
(код ЄДРПОУ 38915177, 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд 43-В)
ЗАЯВА ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАЛІКУ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ДОНБАС» (код ЄДРПОУ 36982901) заявляє, що станом на
12.11.2020р.:
Відповідно до рішення Господарського суду Донецької області від
22.10.2019 по справі №910/22878/17 вирішено стягнути з ТОВ «ЕНЕРГО
ІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» на користь ТОВ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ДОНБАС»
суму коштів 113 438 968,22 грн.
Відповідно до рішення Господарського суду Донецької області від
16.06.2020 по справі №905/2419/18 вирішено стягнути з ТОВ «ШАХТО
УПРАВЛІННЯ «ДОНБАС» на користь ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ»
суму коштів в розмірі 25 776 464,58 грн.
Враховуючи те, що зазначені зобов’язання мають однорідний характер (грошові зобов’язання), керуючись ст. 203 ГК України та
ст. 601 ЦК України, ТОВ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ДОНБАС» проведено
залік однорідних вимог за вищевказаними зобов’язаннями на суму
25 775 564,58 грн.
Відтак, станом на 12.11.2020р. грошові зобов’язання ТОВ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ДОНБАС» перед ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» за судовим рішенням по справі №905/2419/18 виконані у повному обсязі.
Станом на 12.11.2020р. грошові зобов’язання ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ
ТРЕЙДІНГ» перед ТОВ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ДОНБАС» за судовим
рішенням по справі №910/22878/17 виконані частково, а саме у сумі
25 775 564,58 грн. Залишок грошових зобов’язань ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ
ТРЕЙДІНГ» перед ТОВ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ДОНБАС» за судовим рішенням по справі №910/22878/17 становить 87 663 403,64 грн.

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

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська перебуває кримінальна справа № 426/1211/17 (провадження № 1-кп/204/73/20) за
обвинуваченням Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24 червня 1964 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України, Патрушева Андрія Олександровича, 08 грудня 1967 р.н., у вчиненні злочинів, передбачених ч. З ст. 258,
ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ст. 437 КК України, Гурєєва Олександра Васильовича, 13 липня 1960 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 258 КК
України.
Обвинувачені Плотницький Ігор Венедиктович, Патрушев Андрій Олександрович, Гурєєв Олександр Васильович викликаються в судове засідання на 23 листопада 2020 року на 15:00 годину у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77-б,
каб. № 23. Справа розглядається під головуванням судді Білик І.А.
Після опублікування оголошення про виклик в пресі обвинувачені вважаються повідомленими про дату, час і місце розгляду справи. Наслідки неприбуття
обвинувачених до суду передбачені ст. 139, 323 КПК України.
Оголошення про виклик до суду
В провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває кримінальне провадження, внесене 06 червня 2014 року до ЄРДР за № 12014100000000845 відносно Дьяченка Геннадія Володимировича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та відносно Радика Івана Львовича, 20.03.1975
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191
КК України.
Ухвалою від 25.11.2019 постановлено здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваченого Дьяченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967
р.н.
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.12.2019 обвинувальний акт призначено до судового розгляду у даному кримінальному провадженні .
На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний суд викликає в судове
засідання на 09 год. 00 хв. 20 листопада 2020 року обвинуваченого Дьяченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 року народження, для розгляду вищезазначеного кримінального провадження (судове засідання відбудеться в приміщенні Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним
чином ознайомленим з її змістом.
Головуючий суддя: Мойсак С.М.
Судді: Крикливий В.В., Хамзін Т.Р.
Князев Анатолій Олександрович, 17.06.1981 р.н., зареєстрований за адресою:
Донецька область, м. Авдіївка, провулок Щорса, 4, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК
України, Вам необхідно з’явитися 18, 19 та 20 листопада 2020 року о 10 год. 00
хв. до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області Рудницького П.А., р.т. (0342)590659, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.
Сахарова, буд. 15, для вручення повідомлення про підозру та проведення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні №22019090000000001. Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК
України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.
Повідомлення
До уваги фізичної особи-підприємця Іванова Владислава Володимировича
(Номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення
до Єдиного державного реєстру відомості про фізичну особу-підприємця:
24800000000186257)
Антимонопольний комітет України 20.08.2020 прийняв рішення № 542-р
про залишення рішення адміністративної колегії Львівського обласного тервідділення Антимонопольного комітету України від 19.12.2019 № 63/105-р/к у справі
№ 2-01-39/2018 без змін.
Текст рішення розміщений на офіційному веб-сайті Комітету https://amcu.gov.ua
у розділі Головна — Законодавство — Рішення АМКУ.
Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56
Закону України «Про захист економічної конкуренції».
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Саєнко Олександр Миколайович, 20.03.1974 р.н., уродженець
с. Забойський Словянського району Краснодарського краю РФ, останнє відоме
місце реєстрації: м. Харків, пр-т Трактобудівників, буд. 100А, кв. 80, відповідно до
вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 17.11.2020
та 18.11.2020 об 11:00 до слідчого УСБУ у Львівській області Вавричука Н.Я.
(м. Львів, вул. С. Бандери, 1, каб. № 115) для вручення повідомлення про підозру, допиту як підозрюваного та виконання вимог статті 290 КПК України у кримінальному провадженні № 22018140000000020. Поважні причини неприбуття зазначені в ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст.139 КПК України.
Слідчий Управління СБ України у Львівській області Вавричук Н.Я.
Головний редактор — Сергiй БРAГA
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Укргiдрометцентр
До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 37371905)
За результатами розгляду справи № 143-26.13/148-17/04-22-01/17 про
вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ ВОДИ
УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 37371905), товариством
з обмеженою відповідальністю «МБП ТЕПЛОМЕРЕЖА» (ідентифікаційний код юридичної особи 14180891) і приватним підприємством «ЦЕНТРМОНТАЖ-ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34571728) порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті
50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів
на закупівлю: «Реконструкція скверу імені Тараса Шевченка м. Умань Черкаської області» (код ДК 42.99.2 - Будівництво інших інженерних споруд ДК
021:2015 (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)), проведену Відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради відповідно до оголошення № UА-2016-08-26-000313-а, Антимонопольний комітет
України прийняв рішення від 10.12.2019 № 784-р.
Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-сайті
Антимонопольного комітету України (http://www.amcu.gov.ua у розділі «Законодавство » Рішення АМКУ»).
Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
Вистороп Ігор Олександрович, 30.05.1979 р.н., зареєстрований за адресою:
м. Донецьк, вул. Петровського, 266, кв. 7, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК
України, Вам необхідно з’явитися 17, 18 та 19 листопада 2020 року о 10 год.
00 хв. до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області Мельника С.М., р.т. (0342)590593, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 15, для вручення повідомлення про підозру та
проведення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні №22020090000000006. Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139
КПК України.

ТОВ «ФК «Гефест» повідомляє, що оригінал Іпотечного договору від 30.03.2007р., що укладений з Бородіною Тетяною Костянтинівною та посвідчений приватним нотаріусом КМНО Івановою Л.М.
30.03.2007р. за реєстровим №1706
вважається втраченим.
Вважати недійсним втрачене посвідчення особи моряка № АВ 635930,
видане на ім’я Воронкової Елеонори Олександрівни 06 червня 2019 р. Державною службою морського та річкового транспорту України в порту Одеса.
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