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ДОКУМЕНТИ

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про утворення Організаційного комітету 
та затвердження плану заходів з підготовки 
та проведення в Україні чемпіонату Європи 
2020 року з гімнастики художньої»

В України з’явився новий шанс 
зміцнити свою обороноздатність. 
Ідеться про проєкт від ЄС PESCO — 
програму постійної структурованої 
співпраці

ГЕОПОЛІТИКА

Міністр охорони здоров’я про те, як кожен може запобігти 
поширенню COVID-19 й запровадженню локдауну 

ЦИТАТА ДНЯ

МАКСИМ СТЕПАНОВ:

ЦИФРА ДНЯ

2,5 млрд грн
коштували всі ПЛР-тести на COVID-19, 

які проводили в Україні від початку 
пандемії коронавірусної хвороби  

«Дотримання правил 
— це два в одному: ви 

бережете своє здоров’я 
та допомагаєте 

лікарям, щоб не було 
великого потоку 

пацієнтів у 
лікарнях».

Особливості 
національного 
регулювання 

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю. Чи справдились позитивні прогнози або побоювання 
учасників та експертів ринку через чотири місяці після того, як  запрацював 
закон про спліт
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Про Різдво, локдаун  
і вірогідні протести

СИТУАЦІЯ. Всесвітня організація охорони здоров’я застерігає 
від скасування обмежень на час Різдвяних свят у країнах з не-
сприятливою епідемічною обстановкою. 

«Якщо у країні немає необхідної інфраструктури і влада не в 
змозі відстежувати контакти людей, які заразилися, й ізолюва-
ти їх, то послаблення призведуть до різкого зростання кількості 
інфікувань», –– заявив виконавчий директор Програми ВООЗ із 
надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я Майкл Райан.

Тому уряди мають усвідомити, що вони можуть лише прогно-
зувати ризики. Немає наукової формули, за якою можна обчис-
лити, які послаблення або скільки днів свята без обмежень не 
призведуть до погіршення ситуації, вважає фахівець. Проте збе-
реження жорстких обмежень на Різдво може також спричинити 
негативні наслідки. 

«Якщо людей позбавлять змоги зустрічатися, у багатьох це 
спричинить зневіру і пригнічений стан, що може призвести до 
втоми від обмежувальних заходів і, вірогідно, подальшого про-
тесту проти них», –– цитує УНІАН слова фахівця ВООЗ.

Як живеш, первинна ланко?
МЕДИЧНА РЕФОРМА. У Рівному мають і унікальний досвід роботи в нових умовах, і є проблеми, 
що потребують втручання із центру

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Медсестра Майя Гриценюк та 
водій Юрій Марцинковський 

— одна з трьох мобільних бригад, 
які працюють у центрі первинної 
медико-соціальної допомоги «Цен-

тральний» у Рівному. Після 10-ї 
ранку вони щодня вирушають за 
відповідним маршрутом до тих, 
хто чекає на ПЛР-тести вдома. І 
так щодня: з 8-ї до 10-ї ранку Майя 
Гриценюк та її колега Марина На-
горна обслуговують пацієнтів, які 
за направленням сімейного лікаря 

прийшли на тестування до лабора-
торії «Центрального», що має окре-
мий вхід. Затим роз’їжджаються в 
різні куточки міста. Звісно, в повно-
му екіпіруванні, яке змінюють піс-
ля відвідин кожного пацієнта.

Їхній робочий день триває до  
20-ї: одна бригада робить по 100—

120 тестів на день. Лікарі призна-
чають їх оперативно, щоб встиг-
нути до сьомого дня перебігу хво-
роби, коли тест інформативний. 
Це непросто, адже захворюваність 
зростає в гео метричній прогресії. 

«У жовтні ми зробили майже  
3 тисячі ПЛР-тестів за норми 

450, і до 1000 — ІФА. Це трети-
на загальної кількості в області. 
Тобто вже за цим можна суди-
ти про навантаження на колек-
тив. За них нам сплачує НСЗУ. 
До речі, вона вже заборгу-
вала за ковідний пакет 2,7 
мільйона. 4
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua8 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 26 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2 +3 +2 +7 Черкаська -2 +3 +2 +7
Житомирська +1 -4 +2 +7 Кіровоградська -2 +3 +3 +8
Чернігівська -2 +3 +2 +7 Полтавська -2 +3 +1 +6
Сумська -2 +3 +1 +6 Дніпропетровська -2 +3 +2 +7
Закарпатська 0 -5 +2 +7 Одеська -2 +3 +5 +10
Рівненська 0 -5 +2 +7 Миколаївська -2 +3 +5 +10
Львівська 0 -5 +4 +9 Херсонська -2 +3 +5 +10
Івано-Франківська -1 -6 +4 +9 Запорізька -2 +3 +4 +9
Волинська 0 -5 +2 +7 Харківська -2 +3 +0 +5
Хмельницька 0 -5 +2 +7 Донецька -2 +3 +1 +6
Чернівецька -1 -6 +4 +9 Луганська +1 -4 0 +5
Тернопільська 0 -5 +3 +8 Крим 0 +5 +6 +11
Вінницька 0 -5 +3 +8 Київ 0 +2 +4 +6

Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (земельна ділянка) АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номер лота: GL23N019234
Короткий опис активів (майна)  
в лотах:

Земельна ділянка 0,15 га (для будівництва і обслуг.житл.бу-
динку (присадибна ділянка) за адресою: Київська обл., Киє-
во-Святошинський р-н, с. Любимівка

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

11.12.2020

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 

Детальна інформація щодо лота https://www.fg.gov.ua/passport/48824

З 25.11.2020 Головне управління розвідки Міністерства 
оборони України 

проводить конкурс щодо придбання 2(двох)  
двокімнатних квартир на вторинному ринку у місті Київ.
Стан квартир повинен бути придатний для проживання.
Конкурсна документація розміщена на веб-сайті: gur.gov.ua.
Конкурсна комісія працює за адресою: м. Київ, вул. Елек-

триків, 33, понеділок — п’ятниця з 9.00 до 17.00, інформа-
ція за тел. (044) 4286269.

Строк подання конкурсних пропозицій — до 11.00 год. 
07.12.2020.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області перебуває обвинувальний акт по кримінальному прова-
дженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№22016150000000026 від 28.04.2016 року за обвинуваченням Єремє-
єва Петра Валерійовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Валерійовича, 
27.10.1979 р.н., зареєстрованого за адресою: Миколаївська область, 
Миколаївський район, смт Ольшанське, вул. Костянтина Ольшансько-
го, буд. 9, кв.73, для участі в розгляді підготовчого судового засідан-
ня, яке відбудеться 03 грудня 2020 року о 09 годині 15 хвилин у при-
міщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т. Ломоносова, 157, корпус 1, 
зал судового засідання № 2.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення 
його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для 
здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального 
судового провадження. 

Суддя Леміщенко О.О.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-

ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 22019050000000204 (номер справи 
1-кп/243/943/2020) за обвинуваченням Маринченко Діани Юріївни, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 110 ч. 2 
КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Фа-
лін І.Ю. викликає обвинувачену Маринченко Діану Юріївну, яка зареє-
стрована за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Райдуж-
на, 42, у судове засідання, яке відбудеться 01 грудня 2020 року об 11-
00 год. у залі судового засідання № 13.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засі-
дання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд 
також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/
або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, 
передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціаль-
не судове провадження.

Секретаріат Кабінету Міністрів України з глибоким сумом спо-
віщає, що 24 листопада 2020 р. на 75-му році пішов з життя ко-
лишній заступник начальника Управління гуманітарної політики, 
завідуючий сектором охорони здоров’я 

ШПАК Володимир Якович 
(працював у Секретаріаті Кабінету Міністрів України з 1996 по 
2011 рік).

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійного.

Державне підприємство  
«Харківський автомобільний завод» 

повідомляє про те, що довіреність № 1/222, яка була видана на ім’я адвоката Кошар-
новської Світлани Леонідівни на представництво інтересів ДП «Харківський автомо-
більний завод» у судах будь-якої юрисдикції, державних та недержавних органах, 
організаціях, установах та підприємствах, вважати недійсною на підставі наказу ди-
ректора підприємства № 157 від 18.11.2020 р.

Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет»  
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад!

Асистент Кафедра акушерства і гінекології  - 1 ст.
Асистент Кафедра громадського здоров’я та мікробіології  - 1 ст.
Доцент Кафедра громадського здоров’я та мікробіології - 2 ст.
Асистент Кафедра дитячої терапевтичної стоматології - 1 ст.
Асистент Кафедра інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології - 1 ст.
Завідувач  Кафедра інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології - 1 ст.
кафедри 
Асистент Кафедра ортопедичної стоматології і ортодонтії - 9 ст.
Доцент Кафедра ортопедичної стоматології і ортодонтії - 2 ст.
Асистент Кафедра патологічної анатомії, гістології та судової медицини - 2 ст.
Доцент Кафедра патологічної анатомії, гістології та судової медицини - 1 ст.
Доцент Кафедра педіатрії - 1 ст.
Завідувач  Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін - 1 ст.
кафедри 
Викладач Кафедра соціально-гуманітарних та біомедичних дисциплін 
 Харківського інституту медицини та біомедичних наук
 ПВНЗ «Київський медичний університет» - 2 ст.
Асистент Кафедра фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії - 1 ст.
Викладач Кафедра фізіології, медичної біології та біологічної фізики - 1 ст.
Доцент Кафедра фізіології, медичної біології та біологічної фізики - 2 ст.
Завідувач  Кафедра фізіології, медичної біології та біологічної фізики - 1 ст.
кафедри 
Професор Кафедра фізіології, медичної біології та біологічної фізики - 1 ст.
Асистент Кафедра хімії - 3 ст.
Асистент Кафедра хірургічних хвороб №1 - 2 ст.
Асистент Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицьової хірургії - 8 ст.
Доцент Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицьової хірургії - 1 ст.

Бажане знання англійської мови!
Увага! Термін подачі документів — до 25.12.2020 року.
Детальну інформацію можна отримати за телефоном: 066-450-36-65.
e-mail: hr@kmu.edu.ua
Довідки за адресою: 02099, м.Київ, вул. Бориспільська, 2 (відділ кадрів), 
телефон 066-450-36-65, e-mail: hr@kmu.edu.ua

До уваги
фізичної особи — громадянки України  

Давиденко Валентини Миколаївни 
(бул. Дружби Народів, 11, кв. 7, м. Київ, 01042 )

У зв’язку з відсутністю за її місцезнаходженням, Антимоно-
польний комітет України не має можливості вручити лист про 
залишення заяви без руху від 25.09.2020 № 126-25/01-13093.

На підставі пункту 23 Правил розгляду заяв і справ про по-
рушення законодавства про захист економічної конкурен-
ції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комі-
тету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 
(у редакції розпорядження Антимонопольного комітету Укра-
їни від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами) вищезаз-
начений лист про залишення заяви без руху розміщений на 
офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України  
(http://www.amcu.gov.ua) в розділі «Розгляд справ».

До уваги осіб, які приймають участь у розгляді справи — 
Сидоренко Олександр Володимирович, 27.07.1970 року наро-
дження, останнє місце проживання: м. Суми, вул. Г. Кондра-
тьєва, 127/1, кв. 3.

Ковпаківський районний суд м. Суми оголошує про роз-
гляд кримінального провадження №592/9802/18 проваджен-
ня 1кп/592/566/20 щодо Сидоренка Олександра Володимиро-
вича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 
КК України, щодо якого ухвалою слідчого судді Зарічного ра-
йонного суду м. Суми від 06.07.2018 р. надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування. 

Судове засідання відбудеться у відкритому судовому засі-
данні у складі колегії суддів у приміщенні Ковпаківського ра-
йоного суду м. Суми о 09.30 год. 08.12.2020 року, який знахо-
диться за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева,12, зал с/з 
22, тел. (0542) 61-12-04

Суддя І.М. Фоменко 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД  
СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО  

У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВА-
ДЖЕННЯ

Обвинувачений Бардачов Андрій Юрійович, 
02.12.1981 року народження, останнє відоме міс-
це проживання: м. Херсон, вул. Лавреньова, буд. 
11, кв. 33, відповідно до абз. 5 ч. З ст.323 КПК 
України, повідомляється про те, що по кримі-
нальному провадженню №22016730000000025 
за його обвинуваченням за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, 
ч. 2 ст. 258 КК України, 22.01.2019 року Херсон-
ським міським судом Херсонської області поста-
новлена ухвала про призначення судового роз-
гляду у порядку спеціального судового прова-
дження ( in absentia) на підставі обвинувально-
го акта по даному кримінальному провадженню.

Також повідомляємо, що Бардачову А.Ю. не-
обхідно з’явитися для участі у розгляді цього 
кримінального провадження як обвинувачено-
му 02.12.2020 року о 09:00 год. у каб. 703 Хер-
сонського міського суду Херсонської області за 
адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29.

Суддя Зубов О.С.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. 

Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 
22018060000000011 (номер справи 1-кп/243/782/2020) за обвинуваченням Кульназаро-
ва Миколи Беріковича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 
258 ч. 1, ст. 260 ч. 2 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Фалін І.Ю.  викликає об-
винуваченого Кульназарова Миколу Беріковича, який зареєстрований за адресою: Жи-
томирська область, м. Коростишів, пров. Дачний, 13, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 01 грудня 2020 року о 09-00 год., у залі судового засідання № 5.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до су-
ду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу 
про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 
12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

ОГОЛОШЕННЯ ПрАТ «ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА  
СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

(Наказ № 19 від 19.11.2020р.).
У зв’язку із втратою бланків договорів/полісів стра-

хування цивільно-правової відповідальності власни-
ків наземних транспортних засобів, вважати недійсни-
ми наступні бланки полісів: AK/0072306, AK/0072671, 
AK/1265942, AK/1265964, AK/1267000, AK/1267712, 
AK/1267714, AK/1267744,  AK/1268111, AK/1269129,  
AK/1269130, AM/4686701, AM/4686724, AM/4686733, 
AM/4686744, AM/4686772, AM/4686787, AM/4686829, 
AM/4686850, AM/4686860, AM/6101363, AO/2153374, 
AO/2610650, AO/2611124, AO/2612570.

Об’єднання співвласників багато-
квартирного будинку «Крутогірний» 

(ідентифікаційний код 40821591) 
повідомляє, що протоколом загальних зборів ОСББ «Кру-
тогірний» від 09.11.2020 прийнято рішення про припинення 
діяльності юридичної особи в результаті ліквідації.

Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги про-
тягом двох місяців з дня оприлюднення цього повідо-
млення про прийняття рішення про припинення діяль-
ності юридичної особи в результаті ліквідації.

Письмові вимоги приймаються за адресою: 03118,  
м. Київ, вул. Крутогірна, 13-13а. Голова ліквідаційної комісії 
(м.т. +38 067 381 38 88; www:advokatvigulyarniy@gmail.com). 

Свідоцтво про пра-

во власності на суд-

но «Bayliner 2885»,  
№ USDD19SUA202, з реє-
страційним бортовим но-
мером «Леди Луна», суд-
новласник Синчук Василь 
Людвигович, 

вважати недійсним.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебуває кримінальне про-

вадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олександрівни у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олек-
сандра Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 
28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого Якімчука Олександра 
Володимировича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме зареєстроване місце проживання: м. 
Донецьк, пров. Кремлівський, 79, в судове засідання з розгляду кримінального провадження за його 
обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 
366 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судового провадження, яке відбу-
деться 02 грудня 2020 року о 09 год.00 хв. в приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2. 

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Ільяшевич О.В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. 
Ломоносова, №157) розглядає кримінальне прова-
дження № 233/1930/17 за обвинуваченням Новікова 
М.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 КК Украї-
ни, Морозова В.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 
КК України, за відсутності обвинуваченого (in absentia) 
в порядку спеціального судового провадження. Об-
винувачені: Новіков Максим Вікторович, 07.05.1984 
р. н., останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, 
вул. Чайкіної, 12/52; Морозов Василь Володимирович, 
07.10.1966 р. н., останнє відоме місце проживання:  
м. Донецьк, вул. Краснофлотська, 88а/10, викликаю-
ться до суду на 13.00 год. 02 грудня 2020 року (корп. № 
2, каб. №18), для участі у судовому засіданні.

Суддя А.І. Міросєді

СПІВЧУТТЯ
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