КРИМСЬКІ РЕАЛІЇ

ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА
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Російські окупанти вирішили
протизаконно виставити
на аукціон найстаріший
і найбільший в Криму
виноробний завод «Масандра»

Міжнародний
захист в
Україні для
іноземців ––
учасників АТО

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П’ЯТНИЦЯ, 27 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ		

МАКСИМ СТЕПАНОВ:
«Віднині кожен може
через контактний
центр МОЗ замовити
мобільну бригаду за
номером 0 800 60 20 19,
якщо є симптоми
коронавірусної
хвороби».

Сірі відтінки
«червоної зони»
Фото з сайту pandemic.epa.eu

ЦИТАТА ДНЯ

№231 (6845)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Міністр охорони здоров’я про дії громадян у випадку,
якщо з якоїсь причини їм не викликали мобільну
бригаду для взяття мазка на тест, або немає можливості
додзвонитися сімейному лікарю

Мінфін погодив з МВФ
параметри бюджету
наступного року
СПІВПРАЦЯ. Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ про основні параметри проєкту держбюджету на
2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми Stand-by для України,
визначення дати візиту місії європейського департаменту МВФ та
отримання чергового траншу.
Основний акцент переговорів стосувався формування спільного з МВФ бачення основних бюджетних показників: рамки доходів, видатків і дефіциту.
Мінфін проводив щоденні консультації з експертами фонду про
можливості фінансування дефіциту і пріоритетних видатків бюджету 2021 року. Загалом параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців фонду, що було важливим для продовження успішної
співпраці між Україною та МВФ, повідомляє Міністерство фінансів.

ЦИФРА ДНЯ

2,3 млрд грн

додасть у бюджет, за попередніми
розрахунками Мініекономіки, мала
приватизація у 2020 році
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ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО. Чи відбулися позитивні

зміни в роботі фахівців Полтавської міської СЕС після виступу
нашої газети

Закарпаття відкривається заново

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Недавній форум Re: OpenZakarpattia вимірював пульс краю

і спростовував поширені тут міфи і стереотипи
Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»

В

Ужгороді нещодавно відбувся
представницький форум, присвячений перспективам подальшого розвитку Закарпатської області.
Про масштаби організатори без за-

йвої скромності зазначили, що такого заходу, «який би збирав усіх, хто
впливає на рішення щодо розвитку
Закарпаття», дотепер не існувало.
Метою зібрання було, «з одного боку, спростувати стереотипи про цей
регіон, а з другого — відкрити його
для решти України та світу наново».

Звідси й назва Re: OpenZakarpattia,
що націлює на нове відкриття краю.
Розповімо про основні висновки, які
сформулювали учасники заходу.
Учасників форуму привітав директор регіональної місії ГО «Інститут центральноєвропейської стратегії» за підтримки Агентства США

з міжнародного розвитку (USAID)
в Україні та Білорусі Джеймс Хоуп. У дводенному марафоні, який через пандемію коронавірусної хвороби вимушено проходив офлайн і
онлайн, взяли участь депутат Європейського парламенту Міхаель
Ґалер, народні депутати України,

представники міністерств, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, президент
Українського ПЕН Андрій Курков,
провідні експерти в різних галузях,
представники культури й мистецтва, керівники Закарпатської облдержадміністрації.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 27листопада2020року
4 820103 080046

USD 28.4428
EUR 33.8455
за 1 долар США
за 1 євро

RUB 3.7594
/ AU 51577.04
за 10 рублів

AG 664.24за 1 тройську
PTунцію
27393.83

PD 67263.81

27 листопада 2020 року, п’ятниця, № 231

www.ukurier.gov.ua
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ДОКУМЕНТИ
34. Прострочена кредитор- обсяг простроченої кредитортис. гриська заборгованість з ви- ської заборгованості з виплати
вень
плати заробітної плати (з заробітної плати (з нарахуваннарахуваннями) працівни- нями) працівникам бюджетних
кам бюджетних установ, установ, які утримуються за раякі утримуються за раху- хунок коштів місцевих бюдженок коштів місцевих бю- тів, станом на звітну дату
джетів
35. Вартість закупівель,
сума коштів за договорами,
—»—
проведених обласниукладеними обласними, Київми, Київською та Севас- ською та Севастопольською
топольською міськими
міськими держадміністраціями,
держадміністраціями, їх їх структурними підрозділами
структурними підроздіта підприємствами, установалами та підприємствами, ми, організаціями, які належать
установами, організація- до сфери їх управління, з викоми, які належать до сфери ристанням електронної систеїх управління, в електро- ми закупівель, зокрема шляхом
нній системі закупівель
застосування видів закупівель,
що містять електронний аукціон, наростаючим підсумком з
початку року станом на останній день періоду********
сума коштів за договорами,
тис. гриукладеними обласними, Київвень
ською та Севастопольською
міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління, за
результатами проведених переговорних процедур закупівель
та без застосування електронної системи закупівель наростаючим підсумком з початку року станом на останній день періоду*********
сума коштів за договорами,
—»—
укладеними обласними, Київською та Севастопольською
міськими держадміністраціями,
їх структурними підрозділами
та підприємствами, установами, організаціями, які належать
до сфери їх управління, усього
наростаючим підсумком з початку року станом на останній
день періоду
36. Відкриті торги, які проводяться обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління:
середня кількість учасників на одиниць
1) відкриті торги, що
одну закупівлю в електронній
відбулися, — середня
кількість учасників відкри- системі закупівель, у відкритих
торгах, які проведені областих торгів
ними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх
управління

2) відкриті торги, які
оскаржені учасниками в
Антимонопольному комітеті, — частка задоволених Антимонопольним комітетом скарг на відкриті торги

кількість скарг, поданих до Ан—»—
тимонопольного комітету, на
відкриті торги, які проведені обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління, наростаючим
підсумком з початку року станом на останній день періоду
кількість скарг, задоволених
одиниць
Антимонопольним комітетом,
на відкриті торги, які проведені обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління, наростаючим
підсумком з початку року станом на останній день періоду
37. Розширення мережі ін- загальна площа земельних дігектарів
дустріальних парків (зе- лянок комунальної та державмельних ділянок комуної форми власності промислональної або державної
вого призначення
форми власності промис- площа сформованих земель—»—
лового призначення пло- них ділянок державної та кощею від 15 гектарів з
мунальної форми власносможливістю приєднання ті, які відповідають вимомереж електропостачання гам********** та включені до
на відстані до 500 метрів з Реєстру індустріальних (пропотужністю від 3 МВт)
мислових) парків, станом на
останній день періоду
________

* Інформація за показниками подається без урахування територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень.
** Заклади культури — цілісні майнові комплекси клубних закладів (клубів, будинків культури, палаців культури тощо), парків культури та відпочинку, бібліотек, музеїв, архівів, історико-культурних заповідників, театрально-видовищних закладів (театрів, філармоній тощо), мистецьких шкіл та
мистецьких коледжів комунальної форми власності.
*** Площинні спортивні споруди — спортивні майданчики з тренажерним обладнанням, спортивні майданчики з нестандартним тренажерним обладнанням, спортивні майданчики із синтетичним покриттям, тенісні корти, футбольні поля, інші спортивні майданчики та споруди.
**** Інформація за показником включає такі види щеплень, як щеплення проти дифтерії, правця та кашлюку трьома дозами (АКДП-3) дітей першого року життя; проти поліомієліту трьома дозами (Поліо-3) дітей першого року життя; проти кору, паротиту, краснухи першою дозою (КПК-1) дітей
першого року життя; проти гепатиту В трьома дозами (гепатит В) для дітей першого року життя; проти дифтерії, правця дорослого населення (АДП-М).
***** Інформація за показником включає заклади освіти (дитячі садки, ясла-садки, центри розвитку дитини, школи-дитсадки, школи-інтернати, загальноосвітні навчальні заклади, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, заклади вищої освіти); заклади охорони здоров’я (станції медичної допомоги, лікарні, амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти, хоспіси, санаторії); заклади соціального призначення (магазини, ринкові комплекси, готелі, кладовища, крематорії, територіальні центри соціального обслуговування, будинки нічного перебування, центри реінтеграції, соціальної
адаптації, соціальні готелі, будинки-інтернати загального та спеціального типу, центри зайнятості населення); заклади культури (виставкові зали, бібліотеки, клубні приміщення, кінотеатри, театри, цирки, концертні зали); заклади фізичної культури і спорту (спортивні зали, басейни криті та відкриті, стадіони, спортивні майданчики); будівлі житлового призначення (гуртожитки, готелі); об’єкти інфраструктури (крім доріг, мостів, шляхопроводів).
****** Інформація за показником включає загальноосвітні навчальні заклади; заклади дошкільної, професійної (професійно-технічної) освіти;
центри надання адміністративних послуг; центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; заклади охорони здоров’я, що забезпечують
надання первинної медичної допомоги; заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги; заклади культури; спортивно-оздоровчі заклади; заклади соціального захисту населення; інклюзивно-ресурсні центри; пожежно-рятувальні команди та пожежно-рятувальні частини; відомчі заклади МВС.
******* Інформація за показником включає субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська
школа»; субвенцію на виконання програми «Спроможна школа для кращих результатів»; субвенцію на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів; залишки освітньої субвенції (закупівля шкільних автобусів, ремонт та оснащення харчоблоків
(їдалень), закупівля обладнання для спеціальних закладів (для сліпих, із зниженим зором, глухих дітей), забезпечення належних санітарно-гігієнічних
умов у закладах освіти (оснащення сільських шкіл внутрішніми вбиральнями), закупівля обладнання для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій).
******** Інформація за показником включає суму коштів за договорами про закупівлю, що укладені за результатами проведених конкурентних
процедур закупівель, спрощених закупівель, у тому числі з використанням електронного каталогу, та за результатами закупівель, вартість яких не перевищує 50 тис. гривень, здійснених з використанням електронної системи закупівель, у тому числі з використанням електронного каталогу, виключно
за завершеними закупівлями виходячи з дати публікації договору про закупівлю з розрахунку його початкової суми.
********* Інформація за показником включає суму коштів за договорами про закупівлю, що укладені за результатами застосування переговорної процедури закупівлі та закупівель, здійснених без використання електронної системи закупівель, щодо яких відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» в електронній системі закупівель оприлюднюється звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, виключно за завершеними закупівлями виходячи з дати публікації договору про закупівлю з розрахунку його початкової суми.
********** Земельна ділянка повинна мати кадастровий номер; затверджений детальний план територій відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; результати проведеної оцінки впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», стратегічної екологічної оцінки згідно із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»; науково-технічний звіт (висновок) про інженерно-геологічні
вишукування; розроблену проектно-кошторисну документацію на приєднання мереж електропостачання та газу, будівництва під’їзних шляхів; а також
бути горизонтально вирівняною та огородженою по периметру.».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

2. В абзаці третьому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 р. № 1099 цифри «158 819,8» і «736 758,5» замінити відповідно цифрами «99 595,3» і «795 983».

ПОСТАНОВА
від 25 листопада 2020 р. № 1153
Київ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р.
№ 923 і від 11 листопада 2020 р. № 1099

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 923 «Про виділення коштів для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони
здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 84, ст. 2691) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 р. № 1099, і від 11 листопада 2020 р. № 1099 «Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зміни, що додаються.
2. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження змін, затверджених цією постановою, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів — після зазначеного погодження внесення відповідних
змін до розпису державного бюджету.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2020 р. № 1153
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 923 і від 11 листопада 2020 р. № 1099
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 923:
1) у пункті 3 цифри «268 687,4» і «1 197 925,9» замінити відповідно цифрами
«209 462,9» і «1 257 150,4»;
2) у додатку до постанови:
позицію
«25100000000 Обласний бюджет Чернігів83 799,4
71 319,5 12 479,9»
ської області
замінити такою позицією:
«25100000000 Обласний бюджет Чернігів83 799,4
12 095 71 704,4»;
ської області

СПРАВА «ТАЛАЛІХІНА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF TALALIKHINA v. UKRAINE)
(заява № 13919/12)
Стислий виклад рішення від 22 жовтня 2020 року
17 квітня 2009 року заявницю було затримано та допитано у зв’язку з інцидентом з її співмешканцем. 20 квітня Ленінський районний суд м. Севастополя обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 15 червня 2009 року прокуратура схвалила обвинувальний висновок та передала справу проти заявниці до суду для подальшого розгляду.
06 липня 2009 року Нахімовський районний суд м. Севастополя (далі — районний суд) провів підготовче засідання та залишив обраний заявниці запобіжний захід без змін. Районний суд
двічі відмовляв заявниці у задоволенні клопотань про звільнення з-під варти. 20 червня 2012
районний суд змінив запобіжний захід на особисту поруку.
06 лютого 2013 року районний суд визнав заявницю винною у вчиненні неумисного вбивства та обрав їй покарання у виді позбавлення волі на строк два роки.
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявниця скаржилася за
пунктом 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція), що (а) після закінчення розслідування у червні 2009 року тримання її під вартою не ґрунтувалося на жодному судовому рішенні до 06 липня 2009 року; та (b) що ухвала суду від 06 липня 2009 року, якою було санкціоновано її подальше тримання під вартою під час досудового
слідства, була свавільною.
Також заявниця скаржилася за пунктом 3 статті 5 Конвенції на надмірну тривалість тримання її під вартою, за пунктом 1 статті 6 Конвенції на нерозумну тривалість кримінального
провадження щодо неї та за статтею 13 Конвенції на відсутність у її розпорядженні ефективних засобів юридичного захисту у зв’язку з надмірними затримками у провадженні на національному рівні.
Розглянувши скарги заявниці, Європейський суд вказав, що після закінчення строку дії постанови про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від квітня 2009 року,
тривалість якого не могла перевищувати двох місяців, подальше тримання заявниці під вартою ґрунтувалося на тому, що обвинувальний висновок було передано до районного суду. Національні суди не повертались до розгляду питання про тримання заявниці під вартою до 06
липня 2009 року, коли районний суд продовжив строк тримання заявниці під вартою без наведення будь-якого обґрунтування. Європейський суд констатував порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.
Щодо скарг за пунктом 3 статті 5 Європейський суд зазначив, що безперервне тримання заявниці під вартою тривало більше трьох років і двох місяців, і ніщо у матеріалах справи не виправдовувало такий тривалий період тримання під вартою. Посилаючись на свою практику у
справах проти України, у якій Європейський суд вказав на існування в Україні системної проблеми пов’язаної з надмірною тривалістю тримання під вартою під час досудового слідства, Європейський суд констатував порушення вказаного положення Конвенції у цій справі.

дотримання у цій справі вимоги «розумного строку» та констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
Європейський суд також вказав, що заявниця не мала у своєму розпорядженні ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з її скаргою на надмірну тривалість провадження на національному рівні та констатував порушення статті 13 Конвенції.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушено пункт 3 статті 5 Конвенції;
4. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 та статтю 13 Конвенції;
5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці 2 400 (дві тисячі чотириста) євро в якості відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватися; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначену суму 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;
6. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «РАМІШВІЛІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF RAMISHVILI v. UKRAINE)
(заява № 79912/13)
Стислий виклад рішення від 22 жовтня 2020 року
Під час тримання під вартою заявник страждав на серйозні захворювання, які впливали на
його повсякденну діяльність.
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скаржився за
статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на
ненадання йому належної медичної допомоги під час тримання під вартою.
Розглянувши скаргу заявника та пославшись на свою попередню практику у справах проти
України, Європейський суд підкреслив, що медична допомога, яка надається в установах виконання покарань, має бути належною та відповідати тому рівню допомоги, яку державні органи
зобов’язалися надавати для всього населення. Беручи до уваги свою практику з цього питання Європейський суд дійшов висновку, що у цій справі заявник не отримав вичерпної та належної медичної допомоги під час тримання під вартою, і констатував порушення статті 3 Конвенції.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що вона свідчить про порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з неналежною
медичною допомогою під час тримання під вартою;
3. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику суми, зазначені
у таблиці в додатку, 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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (квартира) АТ «РОДОВІД БАНК»
Номер лота:
GL22N019237
Короткий опис активів (майна) в лотах: Трикімнатна квартира № 2 за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Софіївська, буд. 236
Електронна адреса для доступу до від- www.prozorro.sale
критих торгів (аукціону)/електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів (аукці- 15.12.2020
ону)/електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів (аукціо- Точний час початку проведення відкритих
ну)/електронного аукціону
торгів (аукціону)/електронного аукціону
по кожному лоту вказується на веб-сайті
www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота
https://www.fg.gov.ua/passport/48835

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно Федотенкова Олександра Миколайовича, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5
ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437
КК України.
У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Федотенков
Олександр Миколайович, 07.01.1959 р.н., обвинувачений у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27,
ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, яке відбудеться 03
грудня 2020 року о 12-30 год. в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 4, під головуванням
судді Криворот О.О.
У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 258-3 КК України Лактіонова Михайла Марковича, 03 лютого 1963 року народження, уродженця та проживаючого за адресою: місто Алчевськ Луганської області, вулиця Станіславського, буд. 1, кв. 84, у судове засідання,
яке відбудеться 02 грудня 2020 року о 10 год. 00 хв. в залі судових засідань
Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ,
який посвідчує особу.
У разі неявки обвинуваченого Лактіонова М.М. у судове засідання оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження
буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального
судового провадження.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Суддя Л. Базан
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ОГОЛОШЕННЯ
Оголошення № 286/5/8608-НЕР
про проведення конкурсу щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України
1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах
пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України;
2.2. лоти: лот 1 — м. Дніпро, до 50 квартир; лот 2 — м. Луцьк, до 20
квартир; лот 3 — м. Львів, до 30 квартир; лот 4 — м. Івано-Франківськ,
до 30 квартир; лот 5 — м. Київ, до 40 квартир; лот 6 — м. Кропивницький, до 20 квартир; лот 7 — м. Миколаїв, до 45 квартир; лот 8 — м. Одеса, до 30 квартир; лот 9 — м. Тернопіль, до 20 квартир; лот 10 — м. Харків, до 30 квартир; лот 11 — м. Хмельницький, до 20 квартир; лот 12 —
м. Чернівці, до 20 квартир; лот 13 — м. Новоград-Волинський Житомирської області, до 20 квартир; лот 14 — м. Бердянськ Запорізької області, до 10 квартир; лот 15 — м. Ірпінь Київської області, до 10 квартир; лот 16 — смт Гостомель Київської області, до 10 квартир; лот 17 —
м. Бориспіль Київської області, до 20 квартир; лот 18 — м. Бровари Київської області, до 20 квартир; лот 19 — м. Біла Церква Київської області, до 20 квартир; лот 20 — м. Нікополь Дніпропетровської області, до
45 квартир; лот 21 — с. Таїрова, с. Фонтанка, смт Авангард, смт Хлібодарське Одеської області, до 30 квартир; лот 22 — м. Дубно Рівненської
області, до 25 квартир; лот 23 — м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, до 30 квартир; лот 24 — м. Умань Черкаської області, до 20
квартир; лот 25 — м. Коломия Івано-Франківської області, до 15 квартир; лот 26 — с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району

Київської області, до 30 квартир; лот 27 — с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, до 30 квартир; лот
28 — с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області,
до 30 квартир; лот 29 — м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, до 30 квартир.
3. Адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація
про конкурс: www.mil.gov.ua, розділ «Державні закупівлі» — Конкурсна
комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир.
4. Термін передачі квартир: на вторинному ринку — до 24.12.2020;
на умовах пайової участі — до 15.03.2021 (термін оформлення права
власності на квартири за Державою Україна в особі Міністерства оборони України — до 31.03.2021);
термін дії договорів: на вторинному ринку — до 31.12.2020; на умовах пайової участі — до 31.12.2021.
5. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
5.1. місце: пр-т Перемоги, 55/2, м. Київ, 03113, Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, 2 поверх;
5.2. подання: термін — до 12:00 08.12.2020, кімната 207;
5.3. розкриття: час і дата — о 14:30 08.12.2020, кімната 227.
6. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
7. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з
учасниками: Бітян Юлія Миколаївна, Тимошенко Олена Леонідівна, Присяжнюк Вікторія Іванівна, тел. (044) 4547459, zhytlo@mil.gov.ua, Телятникова Наталія Олександрівна, тел. (044) 3843273, (094) 9290273.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної екологічної інспекції України
____________А. М. Мальований
«24»листопада 2020 р.

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
СЕКТОРАЛЬНИЙ ПЛАН

державного ринкового нагляду на 2021 рік
1) план здійснення ринкового нагляду
Найменування нормативно
№ Найменування виду
Строк
правового акта, дія якого
Спільні
з/п
продукції
проведення поширюється на відповідний вид перевірки
продукції
1
2
3
4
5
Постанова
Кабінету Міністрів України
Автомобільні
від 01 серпня 2013 року № 927
бензини, дизельне,
2021 рік
«Про затвердження Технічного
—
1
суднове та котельне
регламенту щодо вимог до автопаливо
мобільних бензинів, дизельного,
суднових та котельних палив»
Постанова
Газ скраплений
Кабінету Міністрів України
для автомобільного
від 29 липня 2020 року № 667
транспорту,
«Про затвердження
комунально—
Технічного регламенту щодо
2021 рік
2
побутового
вимог до газу скрапленого
споживання
для автомобільного транспорту,
та промислових
комунально-побутового
цілей
споживання та промислових цілей»

Поштова адреса, контактний телефон, адреса електронної пошти органу ринкового нагляду
6
Державна екологічна інспекція
України
Новопечерський пров. 3, корп.2,
м. Київ, 01042
тел./ факс: +38 (044) 521-20-40
e-mail: info@dei.gov.ua
Державна екологічна інспекція
України
Новопечерський пров. 3, корп.2,
м. Київ, 01042
тел./ факс: +38 (044) 521-20-40,
e-mail: info@dei.gov.ua

2) план здійснення контролю продукції
Найменування виду
продукції (марка
№
(модель, артикул,
з/п
модифікація),
партія, серія)

Код товару
згідно
з УКТЗЕД*

1
2
1 Автомобільні бензини

4
2021 рік

2

2021 рік

3

4

5

3
2710 12 41
2710 12 45
2710 12 49
2710 12 51
2710 12 59
2710 20 90 00
3824 90 97 10
Дизельне паливо
2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47 10
2710 19 47 90
2710 19 48 00
2710 20 11 00
2710 20 15 00
2710 20 17 00
2710 20 19 00
3826 00
Суднове паливо
2710 19 62 00
2710 19 64 00
2710 19 68 10
2710 19 68 20
2710 19 68 90
2710 20 31 00
2710 20 35 00
2710 20 39 00
Котельне паливо
2710 19 62 00
2710 19 64 00
2710 19 68 10
2710 19 68 20
2710 19 68 90
2710 20 31 00
2710 20 35 00
2710 20 39 00
Газ скраплений для 2711 11 00 00
автомобільного тран- 2711 12 11 00
спорту, комунально- 2711 12 19 00
побутового спожи- 2711 29 00 00
вання та промислових цілей, газ (у газоподібному стані),
отриманий з біомаси

Строк
проведення

2021 рік

2021 рік

2021 рік

Найменування
нормативно-правового акта,
дія якого поширюється
на відповідний вид продукції

Орган
ринкового нагляду,
до сфери
відповідальності
якого належить продукція
6
Державна екологічна
інспекція України

5
Постанова Кабінету Міністрів
України
від 01 серпня 2013 року № 927
«Про затвердження Технічного
регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного,
суднових та котельних палив»
Постанова Кабінету Міністрів Державна екологічна
інспекція України
України
від 01 серпня 2013 року № 927
«Про затвердження Технічного
регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного,
суднових та котельних палив»

Державна екологічна
Постанова
інспекція України
Кабінету Міністрів України
від 01 серпня 2013 року № 927
«Про затвердження Технічного
регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного,
суднових та котельних палив»
Державна екологічна
Постанова
інспекція України
Кабінету Міністрів України
від 01 серпня 2013 року № 927
«Про затвердження Технічного
регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного,
суднових та котельних палив»
Постанова Кабінету Міністрів Державна екологічна
інспекція України
України від 29 липня 2020 року
№ 667 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог
до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та
промислових цілей»

* Коди Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) наводяться у цьому Переліку довідково.
Основною підставою для застосування до товарів обмежень щодо їх переміщення через митний кордон України є відповідність таких товарів найменуванню та опису, наведеному у відповідних нормативно-правових актах.

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

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

ПрАТ СК «ПЗУ Україна»
повідомляє, що вважаються
втраченими наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів серія AM: 5854555, 9288686, 92465129246513, 9251701, 5677773, 5677778,
7259386, 7715378, 9181821, 9268171,
7260868-7260870, 9290946, 92503629250365; серія AК: 9830766-9830772,
9798639; серія AО: 6670671-6670700,
6682579, 6682540-6682545;
Зелена Картка «Вся система, Азербайджан»:
14963207,
14943165,
14489329,
15558323,
1496850114968502;
добровільне страхування відповідальності за оплату наданих послуг
під час поїздки за кордон: 3206690,
3228906, 3287168, 3321239, 3256369,
3302136, 3207803, 3335869, 3348449,
3346028-3346030, 3120359-3120364,
3210544, 2937051, 2937059-2937061,
2937063-2937064, 2937066-2937077,
2937079-2937080, 2992740-2992754,
3005309, 3265947.

Шевченківський
районний
суд м. Чернівці викликає Золотька Руслана Едуардовича,
18.12.1996 року народження,
зареєстрованого за адресою:
м. Донецьк, вул. Кірова, буд. 121,
кв. 51, який фактично перебуває на тимчасово окупованій території в м. Донецьк, як обвинуваченого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22019260000000032 від
24.10.2019 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК
України.
Судове засідання відбудеться
о 10-00 год. 03.12.2020 року за
адресою: м. Чернівці, вул. Кафедральна, буд. 4, каб. 8.
З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченого
Золотька Р.Е. у засобах масової
інформації загальнодержавної
сфери розповсюдження останній вважається належним чином
ознайомлений з її змістом.
Суддя Одовічен Я.В.
Розшукуються
спадкоємці
ХАЛІЗЕВА
МИХАЙЛА ВАСИЛЬОВИЧА,

який помер 13 травня 2020
року.

Звертатися

протягом

місяця з дня публікації оголошення за адресою: 61001,
м. Харків, вул. Плеханівська, 63,
оф. 309, тел.: (057) 758-52-58,
050-99-20-98-0.
Нотаріус Железняк Л.В.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
1..6
-2..3

0..5
-2..3

2..7
-2..3

4..9
-1..4

6..11
0..5

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 28 ЛИСТОПАДА
Oбласть

Нiч

Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

-2 +3
-2 +3
-2 +3
-2 +3
+2 -3
-2 +3
-2 +3
-2 +3
-2 +3
-2 +3
-2 +3
-2 +3
-2 +3

День
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
0 +5
0 +5
0 +5
0 +5
0 +5
0 +5
0 +5
0 +5
+1 +6

Oбласть

Нiч

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

-2 +3
+1 +6
+2 -3
+2 +7
-2 +3
+2 +7
-2 +3
+3 +8
+1 -4 +6 +11
+2 -3 +6 +11
0 +5 +6 +11
0 +5 +6 +11
-1 +4
+3 +8
-1 +4
+4 +9
-2 +3
+4 +9
+2 +7 +10 +15
+1 +3
+3 +5

День

Укргiдрометцентр

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА
оголошує конкурс на заміщення наступних посад:
Проректора з наукової роботи (1 посада на 1ст.);
Завідувачів кафедр: промислової, клінічної фармації та клінічної
фармакології (1 посада на 1 ст.), хірургії та судинної хірургії (1 посада на 1 ст.);
Професорів кафедр: гастроентерології, дієтології і ендоскопії (1
посада на 0,25 ст.), діабетології (1 посада на 0,25 ст.), сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги (1 посада на 0,25
ст.), управління охороною здоров’я (1 посада на 1 ст.);
Доцентів кафедр: акушерства і гінекології №1 (1 посада на 0,25
ст.), діабетології (2 посади по 0,25 ст.), ортодонтії (1 посада на 0,25
ст.);
Асистента кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії
(1 посада на 0,25 ст.).
Прийом документів — 30 днів з дня опублікування оголошення в
газеті «Урядовий кур’єр».
Адреса академії: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112.

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (земельні ділянки)
АТ «РОДОВІД БАНК»
Номера лотів:
1) G23N019099; 2) G23N019101
Короткий опис активів (май- Земельні ділянки 13,5348 га та 30,4899
на) в лотах:
га (для індивідуального садівництва) за
адресою: Київська обл., Вишгородський
р-н, с/р Демидівська
Електронна адреса для досту- www.prozorro.sale
пу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону:
Дата проведення відкритих
04.12.2020
торгів (аукціону)/електронного аукціону:
Час проведення відкритих
Точний час початку проведення відкриторгів (аукціону)/електронно- тих торгів (аукціону)/електронного аукго аукціону
ціону по кожному лоту вказується на
веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація що1) https://www.fg.gov.ua/passport/48838;
до лота
2) https://www.fg.gov.ua/passport/48839

Служба у справах дітей Болградської РДА Одеської обл. викликає Грачева Олександра Олександровича, 15.08.1998 р.н.,
мешканця м. Болград Одеської обл., Калаянова Сергія Івановича, 21.04.1999 р.н., мешканця с. Василівка Болградського району
Одеської обл. для звернення в Управління соціального захисту населення Болградської РДА Одеської обл. з метою отримання грошової
компенсації на придбання житла.
Просимо звернутися протягом 30 днів з дня опублікування даного оголошення: тел. 0916198382, ел. адреса — bolgrad_sdd@ukr.net.

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 14
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер,
п’ятницю та суботу
Зам. № 81 161
Загальний тираж за листопад 245 520

Листування з читачами тiльки
на сторiнках газети.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть
iнформацiї та реклами несуть автори
та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному
центрi «Урядового кур’єра».
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф»,
04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

