ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ВІВТОРОК, 13 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ		

ЦІНА ДОГОВІРНА

№199 (6813)

ВІТАЄМО НАШИХ ЗАХИСНИКІВ!
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Нам Україна вище над усе!

З ПЕРШИХ ВУСТ
Кавалер ордена «За мужність» Олена Білозерська: «Навіть у бойові
моменти не забувала, що я не тільки снайпер, а й журналістка»

ПРОФЕСІОНАЛ
Батько трьох синів майор Юрій Жуков із Бурині
на Сумщині з честю пройшов АТО

НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ
На сьомому році війни жителі населених пунктів прифронтової зони
живуть тривогою та надією

БОЙОВИЙ ВИШКІЛ
Фраза «Уперед-вперед, чорний берете!» стала девізом танкового
підрозділу, який із 2014 року захищає Україну на сході
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ФРОНТОВИЙ ЩОДЕННИК
Підрозділи ЗСУ показують високі вишкіл
і майстерність

ДОЛІ ЛЮДСЬКІ
Доброволець Віталій Зварич
із Тернопілля з побратимами ще добу
чи дві після відходу українських
військових з донецького
летовища відбивав ворожі атаки
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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
Пам’ять про воїнів, які обстоювали нашу
незалежність, жива. Проте чи все робимо
для її збереження?
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документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 вересня 2020 р. № 1195-р
Київ

Про виділення коштів для надання
одноразової грошової допомоги членам
сімей осіб, які загинули (померли) під час
участі в антитерористичній операції,
та особам, які стали особами з інвалідністю
внаслідок поранення, контузії, каліцтва
або захворювання, одержаних під час участі
в зазначеній операції

1. Виділити Міністерству у справах ветеранів 9 756,9 тис. гривень для надання одноразової грошової допомоги членам сімей чотирьох осіб, які загинули (померли) під
час участі в антитерористичній операції, та семи особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції.
Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного
фонду державного бюджету.
2. Міністерству у справах ветеранів:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства і Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних
з наданням допомоги, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження;
подати до 25 листопада 2020 р. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про
використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 5 жовтня 2020 р. № 1215-р
Київ

Деякі питання утворення акціонерного
товариства за участю державних
вугледобувних підприємств та публічного
акціонерного товариства «Центренерго»
1. Погодитися з пропозицією міжвідомчої робочої групи з опрацювання питання визначення моделі об’єднання за участю державних вугледобувних підприємств та публічного акціонерного товариства «Центренерго», утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 р. № 764, щодо утворення акціонерного товариства
за участю державних вугледобувних підприємств та публічного акціонерного товариства «Центренерго».
2. Схвалити план заходів щодо утворення акціонерного товариства за участю державних вугледобувних підприємств та публічного акціонерного товариства «Центр
енерго» згідно з додатком.
3. Взяти до відома пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Добропіллявугілля» щодо розірвання за згодою сторін договору оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства «Добропіллявугілля» від 22 грудня 2010 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2020 р. № 1215-р
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо утворення акціонерного товариства за участю державних вугледобувних
підприємств та публічного акціонерного товариства «Центренерго»
1. Проведення комісією у складі представників Міненерго, Фонду державного майна
та ПАТ «Центренерго» (далі — комісія) інвентаризації та аудиту державних вугледобувних підприємств (шахт), що перебувають у державній власності та у сфері управління
Міненерго, та визначення переліку ефективних державних вугледобувних підприємств
(шахт) встановленою виробничою потужністю не більше 4,2 млн. тонн товарної вугільної продукції марки «Г» на рік, майно яких може бути внесено до статутного капіталу акціонерного товариства, що буде утворено.
			
Міненерго, Фонд державного майна.
			
31 грудня 2020 року.
2. Вжиття заходів до припинення в установленому порядку договору оренди єдиного майнового комплексу державного підприємства «Добропіллявугілля» від 22 грудня
2010 р., укладеного між ТОВ «ДТЕК Допропіллявугілля» та регіональним відділенням
Фонду державного майна у Харківській, Донецькій та Луганській областях на умовах з
обов’язковим включенням до відповідної угоди таких вимог:
погашення ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» заборгованості з орендної плати та пені
за весь строк дії договору до дати припинення договору;
компенсація амортизаційного фонду за рахунок рухомого майна ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля», яке необхідне для вугледобувної діяльності згідно з переліком, визначеним комісією, за ціною, визначеною незалежним оцінювачем з відповідною рецензією
Фонду державного майна;
відмова ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» від права отримання компенсації всіх
невід’ємних поліпшень, виконаних під час дії договору оренди, як компенсації державі
за дострокове припинення договору оренди.
			
Фонд державного майна.
			
7 жовтня 2020 року.
3. Сприяння забезпеченню:
безперервного виробничого циклу роботи шахт державного підприємства «Добропіллявугілля» з видобутку вугілля в обсязі згідно із встановленими виробничими потужностями;
передачі рухомого майна ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» у власність держави, яке
необхідне для вугледобувної діяльності згідно з переліком, визначеним комісією, у спосіб, визначений законодавством. Оціночна вартість майна визначається незалежним
оцінювачем з відповідною рецензією Фонду державного майна.
			
Міненерго, ПАТ «Центренерго».
			
25 січня 2021 року.
4. Забезпечення повернення єдиного майнового комплексу державного підприємства «Добропіллявугілля» з оренди згідно з Порядком повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або
розірвання договору оренди, затвердженим наказом Фонду державного майна
від 7 серпня 1997 р. № 847.
			
Фонд державного майна, Міненерго.
			
25 січня 2021 року.
5. За результатами проведеної роботи внести в установленому порядку Кабінетові
Міністрів України проект рішення щодо утворення акціонерного товариства, до статутного капіталу якого передаються корпоративні права ПАТ «Центренерго» та майно вугледобувних підприємств (шахт) згідно з переліком, визначеним комісією.
			
Фонд державного майна.
			
31 березня 2021 року.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 вересня 2020 р. № 1218-р
Київ

Про схвалення Національної стратегії
розв’язання проблеми невиконання рішень
судів, боржниками за якими є державний
орган або державне підприємство, установа,
організація, на період до 2022 року
1. Схвалити Національну стратегію розв’язання проблеми невиконання рішень судів,
боржниками за якими є державний орган або державне підприємство, установа, організація, на період до 2022 року, що додається.
2. Міністерству юстиції разом з іншими заінтересованими центральними органами
виконавчої влади розробити та подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України
план заходів щодо реалізації Стратегії, схваленої цим розпорядженням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2020 р. № 1218-р
НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ
розв’язання проблеми невиконання рішень судів, боржниками за якими
є державний орган або державне підприємство, установа, організація, на період
до 2022 року
Загальна частина
З 9 листопада 1995 р. Україна є членом Ради Європи — міжнародної організації, метою якої є досягнення більшого єднання мiж її членами для збереження та втілення в життя iдеалiв i принципів, якi є їх спільним надбанням, а також сприяння економічному та соціальному прогресу.
Одним із важливих напрямів сприяння Ради Європи соціально-правовому розвитку нашої держави є наближення правових стандартів в Україні до європейських стандартів у галузі прав людини та верховенства права шляхом приєднання України до конвенцій, які становлять договірну базу Ради Європи.
Рада Європи надає підтримку Україні у процесі виконання завдань, спрямованих, зокрема, на проведення внутрішніх реформ у ключових сферах. Співпраця здійснюється на підставі планів дій Ради Європи, що впроваджуються починаючи з 2005 року.
Реалізація планів дій сприяє виконанню Україною її статутних та індивідуальних
зобов’язань як держави — члена Ради Європи, передбачає здійснення пакета пріоритетних заходів з адаптації українського законодавства, інститутів та практики до європейських
стандартів щодо прав людини, верховенства права і демократії та підлягає періодичному спільному моніторингу Ради Європи і органів державної влади України з метою оцінки ефективності затверджених проектів, досягнень і результатів, а також включення за згодою сторін інших проектів.
Серед стратегічних напрямів у рамках планів дій визначено, зокрема, заходи щодо дотримання прав людини, спрямовані на вирішення певних ключових питань, визначених як
пріоритетні контрольними органами Ради Європи і рішеннями Європейського суду з прав
людини, та посилення захисту прав людини і поліпшення стану виконання судових рішень.
Таким чином, ставши членом Ради Європи, Україна взяла на себе ряд зобов’язань, одним з яких є забезпечення належного виконання рішень Європейського суду з прав людини.
Однією з проблем, що потребують нагального розв’язання згідно з рішеннями Європейського суду з прав людини, є невиконання і тривале виконання рішень національних судів
в Україні, боржниками за якими є державний орган або державне підприємство, установа,
організація (далі — рішення судів).
Про наявність такої проблеми та гостру необхідність прийняття конкретних законодавчих та адміністративних реформ для її розв’язання наголошено Європейським судом з прав
людини у пілотному рішенні у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України». У рішенні
від 12 жовтня 2017 р. у справі «Бурмич та інші проти України» Європейський суд з прав людини встановив відсутність необхідних заходів загального характеру та ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з невиконанням рішень національних судів. Європейський
суд з прав людини зазначив, що основні причини проблем переважно мали фінансовий та
політичний характер, а правові питання за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод щодо тривалого невиконання рішень національних судів в Україні вже були
зазначені Європейським судом з прав людини у пілотному рішенні у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України».
Проблема є комплексною та потребує залучення для її розв’язання усіх державних органів разом з міжнародними організаціями.
З огляду на зазначене та на необхідність виконання рішень Комітету міністрів Ради Європи, ухвалених, зокрема, на 1348-у засіданні від 4—6 червня 2019 р., 1369-у засіданні від 3—5
березня 2020 р.; резолюцій Парламентської асамблеї Ради Європи 1516 (2006), 1787 (2011),
2075 (2015), 2178 (2017) і рекомендацій Парламентської асамблеї Ради Європи 1955 (2011) та
2079 (2015); Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 471 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 50,
ст. 1571), Мін’юстом разом з Радою Європи було розроблено проект цієї Стратегії.
Комітет міністрів Ради Європи як один із ключових органів Ради Європи, здійснюючи нагляд за виконанням Україною рішень Європейського суду з прав людини у справах «Юрій
Миколайович Іванов проти України» і «Бурмич та інші проти України», не раз наголошував на необхідності якнайшвидшого ухвалення відповідної Стратегії та плану заходів щодо її реалізації.
У разі неналежного виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі невиконання рішень Європейського суду з прав людини Рада Європи може поставити питання щодо тимчасового позбавлення права представництва і виходу з Ради Європи або взагалі припинення членства в організації.
Основні причини виникнення проблеми невиконання рішень судів
З урохуванням результатів попередніх аналізів причин виникнення та тривалого існування проблеми невиконання рішень судів та відповідних рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи та висновків Європейського суду з прав людини визначено такі основні причини:
законодавчі
неузгодженість між розмірами соціальних виплат, передбачених різними законами, та
розписом асигнувань державного бюджету на них;
наявність мораторіїв, які перешкоджають примусовому виконанню рішень судів;
недостатній рівень автоматизації процесу виконавчого провадження;
прогалини правового регулювання процедури банкрутства державних підприємств;
недосконалий механізм здійснення судового контролю за виконанням рішень судів щодо стягнення заборгованості;
причини, пов’язані із збором інформації
відсутність єдиної системи електронної взаємодії між реєстрами судових рішень та автоматизованою системою виконавчих проваджень, документів для забезпечення аналізу і
збору інформації про виконання судових рішень;
фінансова причина
відсутність коштів для забезпечення виплати заборгованості за рішеннями судів;
причина, обумовлена відсутністю засобів юридичного захисту
відсутність засобів юридичного захисту у зв’язку з невиконанням і тривалим виконанням рішень судів.
Мета Стратегії
Метою цієї Стратегії є розв’язання системної проблеми невиконання і тривалого виконання рішень судів. Стратегія спрямована на подальше приведення законодавства України
та практики його застосування у відповідність із стандартами Ради Європи у сфері виконання рішень судів. Положення Стратегії ґрунтуються на практиці Європейського суду з прав
людини, рішеннях, резолюціях Комітету міністрів Ради Європи.
Стратегічні напрями
Реалізацію Стратегії передбачається здійснювати за такими стратегічними напрямами:
усунення нормативно-правових бар’єрів, які перешкоджають виконанню рішень судів;
посилення інституційної спроможності органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів;
ефективна взаємодія систем електронного судочинства та електронних виконавчих документів для пошуку, збирання, зберігання, обліку інформації про виконання судових рішень;
належне фінансування видатків на погашення заборгованості за рішеннями судів;
запровадження ефективних засобів юридичного захисту у зв’язку з невиконанням і тривалим виконанням рішень судів.
Для реалізації Стратегії передбачається:
перегляд соціального законодавства з урахуванням можливості бюджетного фінансування та створення ефективного контролю за дотриманням балансу між наявними соціальними гарантіями та можливістю їх фінансування;
створення додаткових механізмів виконання рішень судів щодо підприємств, які перебувають під дією мораторіїв;
удосконалення законодавства про банкрутство державних підприємств;
запровадження дієвого та ефективного судового контролю за виконанням рішень судів;
удосконалення процедури встановлення або зміни способу або порядку виконання судових рішень;
розширення повноважень органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових
рішень і рішень інших органів;
створення на базі існуючих реєстрів системи обліку рішень судів, винесених проти державних органів/підприємств, з можливістю відстеження розміру боргів за такими рішеннями;
удосконалення автоматизації виконавчого провадження;
удосконалення засобів юридичного захисту з метою виконання рішень судів.
Очікувані результати
Реалізація Стратегії спрямована на досягнення таких результатів:
зменшення кількості невиконаних рішень судів;
погашення державного боргу у зв’язку з невиконаними рішеннями судів;
припинення звернень до Європейського суду з прав людини у зв’язку з невиконанням
або тривалим виконанням рішень національних судів;
підвищення рівня довіри суспільства до державних інституцій.
Реалізація, моніторинг та оцінка виконання Стратегії
Реалізація цієї Стратегії здійснюється шляхом виконання відповідного плану заходів.
План заходів із конкретними строками, відповідальними виконавцями та передбаченим механізмом моніторингу розробляється та схвалюється у двомісячний строк після затвердження Стратегії.
Під час підготовки відповідного плану заходів додатково вивчаються та враховуються
позиції заінтересованих органів.
Оцінка ефективності реалізації Стратегії ґрунтується на результатах виконання плану заходів.
За результатами оцінки реалізації Стратегії її положення можуть бути переглянуті.
Фінансове забезпечення реалізації Стратегії
Реалізація Стратегії не потребує додаткових матеріальних та інших витрат у рамках
державного бюджету.

оголошення
07 жовтня 2020 року Вищим антикорупційним судом у складі головуючого судді Коліуша О. Л., суддів Ткаченка О. В. та Шкодіна Я. В. ухвалено вирок у кримінальному провадженні за № 42014000000000071,
відповідно до якого Меденцева Павла Анатолійовича, 30 березня 1983 року народження, визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України (в редакції Закону 18.04.2013
№ 221-VII), та призначено йому покарання у виді 9 (дев’яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади судді та права постійно чи тимчасово здійснювати функції представника влади строком на три
роки та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.
Застосовано до Меденцева Павла Анатолійовича спеціальну конфіскацію, конфіскувавши в дохід держави 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч)
гривень.
До набрання вироком законної сили обрати стосовно Меденцева Павла Анатолійовича, 30 березня 1983 року народження, запобіжний захід у
вигляді тримання під вартою.
Строк відбуття покарання обчислювати з моменту фактичного затримання Меденцева Павла Анатолійовича з метою направлення для відбування покарання.
Речові докази:
- 2 (два) мобільні телефони, а саме: марки «VERTU» IMEI:
352266/01/054405/5 зі вставною SIM-картою мобільного оператора «Київстар» з № 8938003991835330929F і марки «iPhone 4» з IMEI:
С38F5VVGDDP7 мобільного оператора «Інтертелеком» без будь-якої
карти з номером оператора +38-094-946-44-05 та додатковим номером
+38-048-743-14-05 — конфіскувати в дохід держави;
- грошові кошти, вилучені відповідно до протоколу обшуку від
01.04.2014 у Меденцева П. А., у сумі 12 400 гривень, 600 доларів США,
1002 гривні — конфіскувати в дохід держави;
- грошові кошти у розмірі 270 000 гривень, а саме 500 грошових банкнот номіналом по 500 гривень кожна, на загальну суму 250 000 (двісті
п’ятдесят тисяч) гривень та 100 грошових банкнот номіналом по 200 гривень на загальну суму 20 000 (двадцять тисяч) гривень — повернути державі в особі МВС України;
- паперовий білий пакет з логотипом «GIVENCHY», в якому знаходились 270 000 (двісті сімдесят тисяч) гривень — знищити.
Арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т. Г. від 23.05.2014 на земельну ділянку загальною площею
0,1100 га, яка розташована за адресою: ділянка № 12 (за межами населеного пункту) ОК «Дачно-садове товариство «Прилимання», Більчанської
сільської ради Іванівського району Одеської області, державний акт серії ЯЛ № 762589, зареєстрований за номером № 512188071001003 від
11.06.2012, цільове призначення для ведення садівництва, кадастровий
номер 5121880700:01:001:1251, — залишити в силі.
Повідомити про ухвалення вироку стосовно судді господарського суду Одеської області Меденцева Павла Анатолійовича Президента України
та Вищу раду правосуддя.
Вирок суду набирає законної сили після спливу строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не було скасовано, набирає законної сили
після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Апеляційної палати
Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення через Вищий антикорупційний суд.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити присутнім в
судовому засіданні учасникам судового провадження та не пізніше наступного дня — надіслати іншим учасникам судового провадження.
Після проголошення вироку учасники судового провадження мають
право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього
письмові зауваження, обвинувачений та його захисники — подати клопотання про помилування.
Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає кримінальне провадження № 712/10956/16-к відносно Костенка Валерія Миколайовича за
підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 171, ч. 2 ст. 365 КК України за відсутністю обвинуваченого в порядку
спеціального судового провадження.
Обвинувачений Костенко Валерій Миколайович, 26.06.1972 року народження, зареєстрований за адресою: 91001, Луганська область, м. Луганськ, вул. Ломоносова, 1а, викликається в судове засідання, яке відбудеться 26 жовтня 2020 року о 14 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою:
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, зал № 1.

Суддя Бащенко С. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
Полтавський апеляційний суд при здійсненні судового провадження викликає як обвинуваченого Блажівського Петра Ілліча, 7 вересня 1961 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Жовтнева, 77 а, кв.105, 7
м. Полтава) по кримінальному провадженню №42015170000000069 у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України, в судове засідання на 10.00 год.
26.11.2020, яке відбудеться в приміщенні Полтавського апеляційного суду: вул.
Соборності, 18, м. Полтава.
Явка до суду Блажівського П. І. обов’язкова. У разі неявки Блажівського П. І. до
суду, з моменту опублікування повістки про виклик останній вважається належним чином ознайомленим з її змістом, а кримінальне провадження буде розглянуто без участі обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. М. Корсун

У провадженні Галицького районного суду м. Львова (у складі судді
Фролової Л. Д.) знаходиться кримінальне провадження про обвинувачення
Світлик Галини Володимирівни у вчиненні кримінальних правопорушень,
передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призначено на 16 жовтня 2020 року о 14 годині 30 хвилин та 16 листопада 2020 року о 12 годині
00 хвилин у приміщенні Галицького районного суду м. Львова за адресою:
м. Львів, вул. Чоловського, 2 (2 поверх, 12 кабінет).
Попереджаємо Світлик Галину Володимирівну, 25.07.1969 року народження, зареєстровану за адресою: м. Львів-Рудне, вул. Л. Українки, 21,
що у випадку Вашої неявки у судове засідання на вищевказані дату та час,
справу буде розглянуто у Вашій відсутності на підставі наявних доказів у
матеріалах справи.

Cуддя Л. Д. Фролова

Повістка про виклик обвинуваченого
Полтавський апеляційний суд при здійсненні судового провадження викликає як обвинуваченого Полянського Василя Володимировича, 12 липня 1993 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Івана Приходька, 95, кв. 7, м. Кременчук Полтавської обл.) по кримінальному провадженню №42015170000000216 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2
ст. 307 КК України, в судове засідання на 10.00 год. 25.11.2020, яке відбудеться
в приміщенні Полтавського апеляційного суду: вул. Соборності, 18, м. Полтава.
Явка до суду Полянського В. В. обов’язкова. У разі неявки Полянського В. В. до
суду, з моменту опублікування повістки про виклик останній вважається належним чином ознайомленим з її змістом, а кримінальне провадження буде розглянуто без участі обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. М. Корсун
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ОГОЛОШЕННЯ
Оголошення
про результати проведення конкурсу з придбання квартир на умовах
пайової участі та на вторинному ринку для забезпечення житлом
військовослужбовців Національної гвардії України
1. Замовник:
1.1. Найменування: Головне управління Національної гвардії України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08803498.
1.3. Місцезнаходження:
Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок
з учасниками:
Курлов Андрій Юрійович (тлф. 044-249-27-23).
1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство внутрішніх справ
України.
2. Джерело фінансування конкурсу: кошти державного бюджету
України.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформація
про закупівлю: mvs.gov.ua.
4. Інформація про предмет конкурсу визначена в оголошенні № 11
від 03.09.2020.
Розкриття конкурсних пропозицій відбулося 29.09.2020 об 11-00 за
адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А.
5. Інформація про результати проведення конкурсу:
5.1. За лотом № 1 переможцем визнано:
— ПП «Консоль» (ЄДРПОУ 32433715).
5.2. За лотами № 2, 3, 6 — відмінено у зв’язку з поданням для участі
в конкурсі менше двох конкурсних пропозицій.
5.3. За лотом № 4 переможцем визнано:
— ТОВ «XXI Століття-Плюс» (ЄДРПОУ 30051316)
5.4. За лотом № 5 переможцями визнано:
— ФО Корчевський Ю. І. (від імені якого діє Рудик О. І.) (ІПН
2092022837),
— ФО Васильчук М. М. (ІПН 2606404684),
— ФО Шоходько Н. І. (ІПН 1911907749).
5.5. За лотом № 7 переможцями визнано:
— ТОВ «Фінансовий будівельний холдинг» (ЄДРПОУ 39115189),
— ТОВ «Житлоекономія» (ЄДРПОУ 32212775),
— ТОВ «Незалежна енергетична компанія» (ЄДРПОУ 42707933).
ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» проводить аукціон
з реалізації майна платника податків, що перебуває в податковій заставі ГУ ДПС в Одеській області та належить на праві власності ТОВ «ПРОМІНЬ», код ЄДРПОУ 03769310, а саме:
Лот № 228/20: Двоповерхова кам’яна нежитлова будівля загальною
площею 483,02 кв. м, реєстраційний номер майна 14729364. Стартова ціна — 641029,20 грн., з ПДВ. Можливість зниження стартової ціни
лота на аукціоні — не передбачено. Місцезнаходження майна: Одеська область, Іванівський р-н, с. Баранове, вул. Центральна, буд 39. Аукціон проводитиметься 29.10.2020 року о 10:30 год. в м. Києві, пров. Виноградний, буд. 4, оф. 41.
Для участі в аукціоні необхідно:
-подати заявку до Товарної біржі «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», згідно з Правилами підготовки, організації та проведення
відкритих (публічних аукціонів) та інших аукціонних торгів, за адресою:
м. Київ, пров. Виноградний, буд. 4, оф. 41. Прийняття заяв для участі
у аукціоні закінчується за один робочий день до початку проведення.
-сплатити на IBAN UA363808050000000026004624349 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, одержувач — ТБ «МТПБ»,
код ЄДРПОУ 41690510, платежі у відповідності до Правил біржової торгівлі, гарантійний внесок — 10% від стартової ціни лота, реєстраційний збір — 17 грн.
Додаткова інформація на сайті www.mtpbirzha.com.ua та за тел.
(068)916-51-14.
ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (дебіторська заборгованість) АТ «РОДОВІД БАНК»
Номери лотів:
Короткий опис активів (майна)
в лотах:

GL3N019110;GL44N019111
Дебіторська заборгованість юридичних осіб за
договорами №№25-0209 від 14.12.2017, 31172901 від 07.11.2016, 520228-03 від 15.11.2016,
8373102-02 від 21.03.2016; №2-ДП від 01.03.2018
Електронна адреса для доступу до www.prozorro.sale
відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів 02.11.2020
(аукціону)/електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів Точний час початку проведення відкритих тор(аукціону)/електронного аукціону гів (аукціону)/електронного аукціону по кожному
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота: https://www.fg.gov.ua/passport/48690

Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв
оголошує конкурс на заміщення посад
науково-педагогічних працівників
(наказ від 06 жовтня 2020 р. № 77-о)
Інститут практичної культурології та арт
менеджменту: по кафедрі мистецтвознавчої
експертизи: завідувач кафедри — 1 посада.
Термін подання документів — місяць від
дня опублікування оголошення.
Житловою площею академія не забезпечує.
Ознайомитись з вимогами щодо вакантних посад та подати заявку можна за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп.
15, поверх 1 (відділ кадрів та документозабезпечення).
Телефон для довідок: 280-92-09

Оголошення № 286/5/7210-НЕР
про результати 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. міста і регіони України, де планується закупити квартири, та їх кількість:
лот 1 — м. Львів, до 10 квартир; лот 2 — м. Херсон, до 5 квартир; лот 3 —
м. Київ, до 15 квартир; лот 4 — м. Дніпро, до 10 квартир; лот 5 — м. Миколаїв,
до 40 квартир; лот 6 — м. Харків, до 30 квартир; лот 7 — м. Одеса, до 10 квартир; лот 8 — Одеська область (с. Таїрова, смт Котовського, с. Фонтанка, смт
Авангард, смт Хлібодарське, с. Крижанівка), до 40 квартир.
2.3. термін передачі квартир:
на вторинному ринку — до 01.12.2020;
на умовах пайової участі — до 01.12.2020 (термін оформлення права власності на квартири за Державою Україна в особі Міністерства оборони України — до 10.12.2020).
3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. 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;
3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу,
опублікованого в засобах масової інформації: № 286/5/6532-НЕР у газеті «Урядовий кур’єр» від 17.09.2020 № 180 (6794).
4. Результат проведення конкурсу:
4.1. дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію: 09.10.2020;
4.2. конкурс відмінено за лотами:
4.2.1. лот 1 — м. Львів, до 10 квартир; лот 2 — м. Херсон, до 5 квартир;
лот 3 — м. Київ, до 15 квартир; лот 4 — м. Дніпро, до 10 квартир; лот 7 —
м. Одеса, до 10 квартир; лот 8 — Одеська область (с. Таїрова, смт Котовського, с. Фонтанка, смт Авангард, смт Хлібодарське, с. Крижанівка), до 40 квартир
— оскільки подано для участі у конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;
4.2.2. лот 6 — м. Харків, до 30 квартир — у зв’язку з відхиленням всіх конкурсних пропозицій.
5. Інформація про переможців конкурсу:
Лот 5 — м. Миколаїв, до 40 квартир:
Пропозиція 2.5. ТОВ «ПАРАДІЗ-ІНВЕСТ», предмет закупівлі: 38 квартир у
м. Миколаїв у багатоквартирних житлових будинках, з них: по вул. Леваневців, 30/3 — 2 квартири, по вул. Леваневців, 30/7, 30/9, 30/11, 30/14 — 2 квартири, по вул. Леваневців, 30/4, 30/5, 30/6, 30/8, 30/10, 30/18 — 34 квартири.

Концерн «Військторгсервіс» (код 33689922) повідомляє
про ліквідацію відокремлених структурних підрозділів (філій):
✓ Київської філії Концерну «Військторгсервіс» (код ЄДРПОУ
41691776), яка розташована за адресою: 01021, місто Київ, Печерський район, вулиця Грушевського, будинок 30/1, на підставі наказу
Генерального директора Концерну від 05 жовтня 2020 року № 145.
Правонаступником усіх майнових прав та зобов’язань Київської філії
Концерну «Військторгсервіс» визначено Концерн «Військторгсервіс»
(код ЄДРПОУ 33689922), розташований за адресою: 03151, м. Київ-151,
Солом’янський район, вул. Молодогвардійська, будинок 28-А.
Заяви кредиторів приймаються у письмовому вигляді протягом
тридцяти календарних днів з дня опублікування оголошення.
Ліквідаційна комісія працює за адресою: 03151, м. Київ-151, вул. Молодогвардійська, 28-А, тел. (044) 243-39-36.
✓ Філії «Атрибутсервіс» Концерну «Військторгсервіс» (код ЄДРПОУ
42183903), яка розташована за адресою: 03151, місто Київ-151,
Солом’янський район, вулиця Волинська, будинок 47, на підставі наказу Генерального директора Концерну від 06 грудня 2019 року № 116.
Правонаступником усіх майнових прав та зобов’язань філії «Атрибутсервіс» Концерну «Військторгсервіс» визначено Концерн «Військ
торгсервіс» (код ЄДРПОУ 33689922), розташований за адресою: 03151,
м. Київ-151, Солом’янський район, вул. Молодогвардійська, будинок
28-А.
Заяви кредиторів приймаються у письмовому вигляді протягом
тридцяти календарних днів з дня опублікування оголошення.
Ліквідаційна комісія працює за адресою: 03151, м. Київ-151, вул. Молодогвардійська, 28-А, тел. (044) 243-39-36.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО

Сторожинецький районний суд Чернівецької області, що знаходиться за адресою: м. Сторожинець, вул. Гвардійська, 9А (ел.адреса: inbox@
st.cv.court.gov.ua., тел/факс (0235) 2-27-70). викликає Василькову Галину Вікторівну, останнє відоме місце проживання: м. Кіцмань, вул. Незалежності,
22/8, як обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.ч. 3, 4, 5
ст. 191, ч.2 ст.200 КК України в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР
за №12014260110000622, до суду на 11-00 год. 20 жовтня 2020 р. на судовий
розгляд кримінального провадження в спеціальному судовому провадженні.
Наслідки неявки в судове засідання
У випадку неприбуття розгляд кримінального провадження здійснюватиметься у спеціальному судовому провадженні згідно зі ст. 323 КПК України у
вашій відсутності.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 2 ст. 258-5 КК України, Баркова Сергія Миколайовича, 28.10.1973 року народження, який зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Владімірская, 35, у судове засідання, яке проводитиметься
в порядку спеціального судового провадження та
відбудеться 21 жовтня 2020 року о 09 год. 45 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 Баркова С.М.
в судове засідання оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Т. Багрій

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

Суддя Дедик Н.П.

Повістка про виклик обвинуваченого
Шевченківський районний суд м. Чернівці
викликає Фанду Яну Олегівну, 23.03.1985 року народження, зареєстровану у с. Спартак Донецької обл. Ясинуватського району, обвинуваченої в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань
№22020260000000051 від 06.08.2020 р. за ч. 1
ст. 258-3 КК України.
Судове засідання відбудеться 16.10.2020 року о 10:30 годин за адресою: м. Чернівці, вул.
Кафедральна, буд. 4, каб. 11.
З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченої Фанди Яни Олегівни у засобах масової інформації загальнодержавної
сфери розповсюдження остання вважається
належним чином ознайомленою з її змістом.
Суддя Слободян Г.М.

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

ПОГОДА НА ЗАВТРА
14..19
7..12

8..13
4..9

19..24
7..12

19..24
7..12

19..24
8..13

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 14 ЖОВТНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч

День

+7 +12
+7 +12
+6 +11
+6 +11
+4 +9
+5 +10
+3 +8
+3 +8
+4 +9
+5 +10
+4 +9
+4 +9
+6 +11

+14 +19
+11 +16
+15 +20
+16 +21
+8 +13
+9 +14
+7 +12
+8 +13
+8 +13
+10 +15
+8 +13
+9 +14
+14 +19

Oбласть

Нiч

День

Черкаська
+7 +12 +17 +22
Кіровоградська
+8 +13 +19 +24
Полтавська
+7 +12 +18 +23
Дніпропетровська +8 +13 +19 +24
Одеська
+8 +13 +16 +21
Миколаївська
+9 +14 +17 +22
Херсонська
+10 +15 +18 +23
Запорізька
+9 +14 +19 +24
Харківська
+6 +11 +19 +24
Донецька
+9 +14 +20 +25
Луганська
+7 +12 +19 +24
Крим
+8 +13 +19 +24
Київ
+10 +12 +16 +18
Укргiдрометцентр

СПІВЧУТТЯ
Пам’ятаємо. Сумуємо
Передчасно пішла з життя
ТАРАНЧУК Наталія Вікторівна,
яка довгий час працювала економістом Відділу казначейства
АТ «Фармак».
Колектив «Фармак» висловлює щирі співчуття сім’ї та близьким
Наталії.
Небеса наповнились доброю та хорошою людиною.
Таранчук Наталія Вікторівна назавжди залишиться в пам’яті рідних, близьких, друзів і колег.

ОГОЛОШЕННЯ
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по
кримінальному провадженню 1-кп/185/72/20) справа № 185/4519/18
за обвинуваченням Панкова Віталія Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному провадженню nризначено за адресою: вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград,
Дніпропетровська область.
Обвинувачений Панков Віталій Володимирович викликається для
участі в підготовчому судовому засіданні, призначеному на 23 жовтня 2020 року о 09.00 годині у приміщенні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.
Після опублікування оголошення обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.
Суддя Самоткан Н.Г.
Приватний нотаріус Мелітопольського міського нотаріального
округу Запорізької області Земенкова Юлія Анатоліївна (м. Мелітополь, Запорізька область, пр. 50-річчя Перемоги, 18/1, 72313) запрошує спадкоємців померлої 01 квітня 2020 року
ПРОВИЧ Тамари Іванівни,
14 травня 1941 року народження. Спадкоємцям пропонується звернутися до нотаріуса у строк до 20.10.2020 року.

ТДВ СК «Альфа-Гарант»
повідомляє, що втрачено бланки Полісів ОСЦПВВНТЗ:
Серія АМ №№9938181; 9938182; 9938183; 9938184;
9850573; 8560485.
Серія АО №№5859589; 5935011; 5792102; 5958427;
5876251; 5889412; 5911589; 5911591; 5911592; 5911593;
7055862; 2806904; 2806914; 5918864; 2474642; 2487112;
2816944; 7042572; 7044216.

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. № 80 394
Загальний тираж за жовтень 263 508

8570908;
5958428;
2486070;
2816942;

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

