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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 3 січня 2020 року
USD 2368.620 EUR 2642.200 RUB 3.816 / AU 35802.17 AG 423.27 PT 22532.45 PD 44989.33

за 100 доларів сШа за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА:
«Найближчим часом на 

розгляд Президента 
буде подано нову 
структуру бюро, 

де передбачено 
створення окремого 

управління у 
справах Майдану 

й збільшення 
кількості слідчих для 

розслідування цих 
проваджень».

Молодь активніше 
пізнаватиме країну

РІЗНОМАНІТТЯ. Уряд створює умови, щоб молодь була соці-
ально активною, самостійною. Ми хочемо побороти ситуацію, коли 
чи не більш як половина молодих людей за останні три роки не ви-
їжджала за межі області. Мобільність позитивно впливає і на еко-
номіку, і на продуктивність праці, наголосив Прем’єр-міністр Олек-
сій Гончарук. Він додав, що програма заохотить пізнавати різнома-
ніття регіонів і розвивати організації громадянського суспільства.

На першому етапі буде розроблено нормативно-правову базу й 
концепцію програми. Із квітня 2020 року запроваджуватимуть пі-
лотні проєкти між кількома регіонами України. Повноцінно програ-
ма, яка підвищить самостійність, життєстійкість і спроможність мо-
лоді, запрацює до кінця року, повідомляє департамент комунікацій 
Секретаріату Кабміну.

Мобільність молоді — одна з цілей Програми діяльності Кабіне-
ту Міністрів, затвердженої у вересні 2019 року. Нині їх деталізова-
но. За кожною із 78 цих цілей опубліковано концепцію та індикато-
ри, за якими вимірюватимуть досягнення. Документ виставлено на 
обговорення до офіційного затвердження. 

2,7 млрд грн
надходжень до держбюджету 

забезпечив торік Фонд державного 
майна України

Тимчасова виконувачка обов’язків директора Державного 
бюро розслідувань про державну увагу до згаданих справ
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СУбоТНі зУСТРічі

Міністерство фінансів 
підбило попередні 
підсумки закриття 
бюджетного  
2019 року

оФіЦіЙНо

Художниця, дослідниця Юлія 
Мохірєва доводить, що в основі 
полтавського розпису лежить 
трипільська символіка як уявлення 
українців про світоустрій 
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ВЕСЕЛИХ СВЯТ! «Урядовий кур’єр» вітає своїх читачів  
з Різдвом Христовим

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

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

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

на 6 місяці . . . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2020 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Ой радуйся, земле,  
Син Божий 
народився!



4 січня 2020 року, субота, № 2 www.ukurier.gov.ua 11

документи

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд
«OVAMO Private Equity Fund» (ЄДРІСІ 2331394)

від власного імені та в інтересах якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
«ОВАМО КЕПІТАЛ» (Ідентифікаційний код 35809881)

Інформація щодо прийняття рішення про ліквідацію Закритого недиверсифікованого венчурного пайового  інвестиційного фонду «OVAMO Private 
Equity Fund» ( далі — «Фонд»).

Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що одноособовим Рішенням єдиного учасника ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» №1 від 02 січня 2020 року було 
прийнято рішення про ліквідацію Фонду, у зв’язку з закінченням терміну діяльності Фонду.

Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог у зв’язку з прийняттям рішення про його ліквідацію наступний:
1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного робочого дня після опублікування в офіційному друковано-

му органі цього Порядку та триває протягом двох місяців. Цей строк вважається таким, що закінчився, якщо всі кредитори Фонду письмово підтверди-
ли відсутність вимог до Фонду.

2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії Фонду за місцезнаходженням Фонду із додаванням документів, які 
підтверджують наявність у кредитора таких вимог, оформлених належним чином відповідно до чинного законодавства.

3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією Фонду з оформ-
ленням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати її отримання.

4. На наступний робочий день після прийняття Ліквідаційною комісією Фонду рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора Ліквіда-
ційна комісія Фонду повідомляє такого кредитора особисто за адресою вказаною в заяві кредитора.

5. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 34/2, оф.18 , тел/факс. 536-01-56
Голова Ліквідаційної Комісії Стельмах Т. О.

Оголошення про виклик до суду
Кагарлицький районний суд Київської області викликає як відповідача гр. Сміщенко Тетяну Ві-

таліївну по цивільній справі № 368/16/19 за позовом СТОВ «Колос» до Ковриги Ольги Вікторівни, 
Ружанського Віктора Антоновича, Стешенко Любові Миколаївни, Кириленка Віталія Валерійовича, 
Фардутдінова Віктора Магфуряновича, Коробенка Петра Павловича, Блажчук Ірини Віталіївни, Іл-
ляш Володимира Віталійовича, Полтаракової Галини Петрівни, Сміщенко Тетяни Віталіївни, Мики-
тянського Олександра Артуровича, Авраменко Ірини Миколаївни, Іваненко Любові Павліни, Клеаки 
Андрія Михайловича, ТОВ Агрокомплекс «Узин ПЛЮС» , Державного реєстратора Мироненко Юлії 
Юріївни про визнання правочинів недійсними, скасування рішень та записів для розгляду справи 
по суті. Фактичне місце проживання не відоме.

Судове засідання відбудеться 22 січня 2020 року о 16 год. 00 хв. в м. Кагарлик в приміщенні  
Кагарлицького районного суду Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область,  
м. Кагарлик, вул. Володимира Великого-3, головуючий по справі суддя Закаблук О. В.

В разі неявки відповідача гр. Сміщенко Тетяни Віталіївни в судове засідання, справа буде роз-
глянута в її відсутність.

Кагарлицький районний суд Київської області

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІ-
КОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «МЕГАПОЛІС-ІНВЕСТ»  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ  
АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ «МЕГАПОЛІС»

Ліквідаційна комісія ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНО-
ГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «МЕГАПОЛІС-ІНВЕСТ» ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВА-
МИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ «МЕГАПОЛІС» (код за ЄДРІСІ — 2331389, ЄДРПОУ 
35690099) повідомляє, що 26.12.2019 р. було прийнято рішення про ліквідацію 
вищевказаного фонду у зв’язку з закінченням строку.

Заявки кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня опублікуван-
ня цього оголошення шляхом направлення їх на адресу ТОВ «КУА «ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ ДІМ «МЕГАПОЛІС»: вул. Почайнинська, 38, м. Київ, 04070.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: GL22N015714
Короткий опис активів (майна) в лотах: Нежитлові приміщення за адресою: 

м. Одеса, вул. Корольова академіка, 42  
та основні засоби 13 одиниць

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону: 

27.01.2020

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: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/160-at-rodovid-bank/ 
46052-asset-sell-id-253325

ОК «ЖБК «Дім на Будівельників» спільно з ТОВ «ІБК «КДС Інвест» 

оголошує про формування переліку інвесторів 

об’єкта житлового будівництва за адресою: 

м. Київ, вул. Будівельників, 30. Заяви приймаються протягом 30 днів. 

Контактний телефон 0934248643.

Утрачений 24.12.2019 р. паспорт серії НК № 989439, виданий 15.10.1998 р.  
Київським МВ РВ ХМУ УМВС України в Харківській області на ім’я  

Медведєва Федора Володимировича, 
вважати недійсним. 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 грудня 2019 р. № 1197-р 
Київ

Про скасування підпункту 1 пункту 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 23 жовтня 2019 р. № 988
Скасувати підпункт 1 пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 

жовтня 2019 р. № 988 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, пе-
редбачених Вищому антикорупційному суду на 2019 рік». 

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 грудня 2019 р. № 1211-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження 
Кабінету Міністрів України  

від 22 травня 2019 р. № 330
На часткову зміну пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 трав-

ня 2019 р. № 330 »Деякі питання наглядової ради акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів Украї-
ни від 29 вересня 2019 р. № 878 «Про припинення повноважень членів наглядової ра-
ди акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» призначити членом 
наглядової ради акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» Кири-
ченка Тараса Олексійовича як представника держави від Кабінету Міністрів України.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 листопада 2019 р. № 1254-р 
Київ

Про визнання такими,  
що втратили чинність, деяких розпоряджень   

Кабінету Міністрів України
Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України 

згідно з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 27 листопада 2019 р. № 1254-р
ПЕРЕЛІК 

розпоряджень Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 194  

«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Київської області».
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 195  

«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Луганської області».
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 196  

«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Житомирської області».
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 197  

«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Херсонської області».
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 198  

«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Полтавської області».
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 199  

«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Хмельницької області».
7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 200  

«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Рівненської області».
8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 201  

«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Запорізької області».
9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 202  

«Про затвердження складу госпітального округу м. Києва».
10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 203  

«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Дніпропетровської об-
ласті».

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 204  
«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Тернопільської області».

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 205  
«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Чернігівської області».

13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 р. № 211  
«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Чернівецької області».

14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 471 «Про за-
твердження переліку та складу госпітальних округів Черкаської області».

15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 472 «Про за-
твердження переліку та складу госпітальних округів Кіровоградської області».

16. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 473  
«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Івано-Франківської об-
ласті».

17. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 631  
«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Волинської області».

18. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 953  
«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Вінницької області» 
(Офіційний вісник України, 2018 р., № 2, ст. 79).

19. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 995  
«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Донецької області» (Офі-
ційний вісник України, 2018 р., № 4, ст. 192).

20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1010  
«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Одеської області» (Офі-
ційний вісник України, 2018 р., № 7, ст. 272).

21. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 240  
«Про затвердження складу госпітального округу Львівської області».

22. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 465 «Про за-
твердження переліку та складу госпітальних округів Миколаївської області» (Офіцій-
ний вісник України, 2018 р., № 55, ст. 1925).

23. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1059  
«Про затвердження складу госпітального округу Харківської області» (Офіційний ві-
сник України, 2019 р., № 6 , ст. 194).

24. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 17 «Про за-
твердження переліку та складу госпітальних округів Сумської області» (Офіційний ві-
сник України, 2019 р., № 9, ст. 327).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 грудня 2019 р. № 1272-р 
Київ

Про затвердження плану заходів  
щодо створення умов розвитку мобільного 

широкосмугового доступу
1. Затвердити план заходів щодо створення умов розвитку мобільного широкос-

мугового доступу, що додається.
2. Центральним органам виконавчої влади подавати щомісяця до 5 числа Націо-

нальній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатиза-
ції, інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпоряджен-
ням, для узагальнення та інформування Кабінету Міністрів України.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 4 грудня 2019 р. № 1272-р

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо створення умов розвитку мобільного  

широкосмугового доступу
1. Провести державному підприємству «Український державний центр радіочас-

тот» за участю операторів телекомунікацій — користувачів відповідного радіочастот-
ного ресурсу натурні випробування та вимірювання впливу випромінювання радіое-
лектронних засобів радіотехнологій CDMA/LTE 850 для різних комбінацій каналів, ра-
діотехнологій і рівнів потужності випромінювання на технологію GSM/LTE 900 у сму-
зі радіочастот 880—890 МГц за умови готовності мереж.

Державне підприємство «Український державний 
центр радіочастот» (за згодою), оператори телекому-
нікацій (за згодою).
Грудень 2019 року.

2. Затвердити методику розрахунку електромагнітної сумісності радіоелектрон-
них засобів у смузі радіочастот 880—890 МГц з радіоелектронними засобами радіо-
технологій CDMA/LTE 850 для різних комбінацій каналів, радіотехнологій і рівнів по-
тужності випромінювання.

Адміністрація Держспецзв’язку. 
Грудень 2019 року.

3. Внести зміни до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел 
радіозавад у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням 
НКРЗ від 19 квітня 2007 р. № 695, з метою визначення обов’язків сторін, поряд-
ку визначення та виявлення завад для різних технологій, а також строків і проце-
дур їх усунення.

НКРЗІ (за згодою),  Антимонопольний комітет, 
Мін’юст.
Грудень 2019 року.

4. Розробити та в установленому порядку подати на розгляд Кабінету Міністрів 
проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Плану викорис-
тання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 9 червня 2006 р. № 815 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 24, ст. 
1771), щодо припинення використання радіотехнології CDMA.

Адміністрація Держспецзв’язку, НКРЗІ (за згодою), 
Національна рада з питань телебачення і радіомов-
лення (за згодою), Генеральний штаб Збройних Сил 
(за згодою), Мінцифри.
Січень 2020 року.

5. Утворити робочу групу з метою опрацювання питання щодо визначення тер-
міна «коефіцієнт придатності радіочастотного ресурсу», який має враховувати сту-
пінь ураженості радіочастотного ресурсу радіозавадами, територіальні та техноло-
гічні обмеження з боку спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу, неможли-
вість здійснення своїх повноважень органами державної влади на окремих територі-
ях, а також визначення принципів розрахунку такого коефіцієнта для різних радіотех-
нологій і діапазонів радіочастот, способу його застосування під час визначення роз-
міру рентної плати за користування радіочастотним ресурсом.

Мінцифри, НКРЗІ (за згодою), Адміністрація 
Держспецзв’язку, Мінфін, оператори  телекомунікацій 
та їх об’єднання (за згодою). 
Грудень 2019 року.

6. Супроводжувати внесені на розгляд Верховної Ради України законопроекти, в 
яких передбачено впровадження принципу «технологічна нейтральність», механізмів 

спільного використання та передачі від одного оператора телекомунікацій іншому в 
тимчасове та постійне користування радіочастотного ресурсу на комерційній основі 
та коефіцієнта придатності радіочастотного ресурсу під час використання радіочас-
тотного ресурсу в діапазонах радіочастот, призначених для виду радіозв’язку «стіль-
никовий радіозв’язок». 

Мінцифри,  
Адміністрація Держспецзв’язку, 
НКРЗІ (за згодою).
До прийняття законів.

7. Супроводжувати внесені на розгляд Верховної Ради України законопроекти, в 
яких передбачено встановлення відповідальності за невиконання вимог законодав-
ства про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою роз-
витку телекомунікаційних мереж.

Мінцифри,  
Адміністрація Держспецзв’язку, 
Мінрегіон, Мінінфраструктури, 
Мінекоенерго, НКРЗІ (за згодою).
До прийняття законів.

8. Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів проект Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо:

встановлення мораторію на індексацію ставок рентної плати за користування ра-
діочастотним ресурсом України для виду радіозв’язку «стільниковий радіозв’язок» 
на строк 48 місяців; 

застосування під час визначення розміру рентної плати за користування радіочас-
тотним ресурсом коефіцієнта придатності радіочастотного ресурсу.

Мінцифри, НКРЗІ (за згодою), 
Мінфін.
Грудень 2019 — січень 2020 року.

9. Утворити робочу групу з метою опрацювання питання щодо зменшення (скасу-
вання) збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з послуг стільниково-
го зв’язку, передбаченого Законом України «Про збір на обов’язкове державне пен-
сійне страхування».

Мінсоцполітики, 
Пенсійний фонд України, Мінфін, 
Мінцифри.
Грудень 2019 року.

10. Супроводжувати внесений на розгляд Верховної Ради України проект Закону 
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування 
постачання міжнародних електронних комунікаційних послуг та послуг міжнародно-
го роумінгу, які надають оператори електронних комунікацій України на користь іно-
земних операторів електронних комунікацій)» (реєстраційний номер 2041). 

Мінцифри.
До прийняття закону.

11. Розробити та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів 
проект постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Ка-
бінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 200 «Про розміри плати за вида-
чу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на корис-
тування радіочастотним ресурсом України» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, 
ст. 453), передбачити в ньому необхідність урахування оплачених операторами ко-
штів за діючі ліцензії під час справляння плати за нові ліцензії з визначенням її розмі-
ру шляхом зміни щорічного збільшення платежу за кожний наступний рік після п’яти 
років дії ліцензії з 10 відсотків до 5 відсотків.

Мінцифри, НКРЗІ (за згодою),  
Мінфін.
Грудень 2019 року.

12. Розробити план заходів з метою вивільнення діапазонів радіочастот 700 МГц, 
800 МГц, 900 МГц від спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу відповідно 
до стандартів НАТО з метою їх придатності для використання загальними користува-
чами радіочастотного ресурсу:

утворити робочу групу з метою виконання завдання, передбаченого цим пунктом.
Міноборони,  
Генеральний штаб Збройних Сил (за згодою).
Грудень 2019 року;

подати Кабінетові Міністрів проект розпорядження Кабінету Міністрів України що-
до затвердження плану заходів, передбаченого цим пунктом.

Міноборони,  
Генеральний штаб Збройних Сил (за згодою).
Січень 2020 року.

13. Розробити та подати до Міжвідомчої координаційної групи з упровадження в 
Україні цифрового телерадіомовлення план заходів щодо вивільнення смуг у діапа-
зонах 694—790 МГц, 790—862 МГц від радіоелектронних засобів радіомовної служ-
би (телебачення) для впровадження радіотехнології LTE з метою затвердження йо-
го Кабінетом Міністрів.

Національна рада з питань телебачення і радіомов-
лення (за згодою),  
Адміністрація Держспецзв’язку, Мінцифри, НКРЗІ (за 
згодою), 
державне підприємство «Український державний 
центр радіочастот» (за згодою).
Грудень 2019 року.

14. Сприяти в межах повноважень доступу до інфраструктури та виділенню зе-
мельних ділянок у населених пунктах, з населенням понад 2000 осіб, на відстані до 1 
км від будівлі сільської ради або центру населеного пункту для розміщення базових 
станцій операторів телекомунікацій.

Мінцифри, 
обласні держадміністрації.
Постійно.

15. Забезпечити надання суб’єктам ринку телекомунікацій на конкурентній основі 
відповідно до закону додаткового радіочастотного ресурсу в діапазонах радіочастот 
700 МГц, 800 МГц, 900 МГц (у разі наявності). 

НКРЗІ (за згодою).
Постійно.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 5 СічНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2 +3 -2 +3 Черкаська -2 +3 -2 +3

Житомирська -2 +3 -2 +3 Кіровоградська -2 +3 -2 +3
Чернігівська -2 +3 -2 +3 Полтавська -2 +3 -2 +3
Сумська -2 +3 -2 +3 Дніпропетровська -2 +3 -2 +3
Закарпатська -2 +3 1 +6 Одеська -2 +3 -2 +3
Рівненська -2 +3 -2 +3 Миколаївська -2 +3 -2 +3
Львівська -2 +3 -2 +3 Херсонська -2 +3 -2 +3
Івано-Франківська -2 +3 -2 +3 Запорізька -2..3 -2 +3
Волинська -2 +3 -2 +3 Харківська -2 +3 -2 +3
Хмельницька -2 +3 -2 +3 Донецька -2 +3 -2 +3
Чернівецька -2 +3 -2 +3 Луганська -2 +3 -2 +3
Тернопільська -2 +3 -2 +3 Крим +1 +6 +1 +6
Вінницька -2 +3 -2 +3 Київ 0 +2 0 +2

Укргiдрометцентр

У новорічну ніч 
народилися хлопчики

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

СВЯТКОВА ДЕМОГРАФІЯ. У Рівному в новорічну ніч першими 
на світ з’явилися хлопчики. На п’ятій хвилині 2020 року в місько-
му пологовому будинку народився богатир зростом 57 сантиме-
трів та вагою 3 кілограми 400 грамів. А в обласному перинатально-
му центрі рік теж розпочався з появи на світ майбутнього захисни-
ка Вітчизни: він важить 2 кілограми 400 грамів та має 51 сантиметр 
зросту. Обидві родини задоволені: кращого новорічного подарун-
ка, ніж народження сина, годі й придумати. 

До речі, 2 січня у міському пологовому будинку відкрили су-
часний зал для підготовки до пологів. Тут вагітні займатимуться 
арттерапією, використовуючи нові методики на службі майбутніх 
громадян України. Нехай у Новому році нас буде більше! А мудра 
природа сама відрегулює баланс хлопчиків і дівчаток. 

Бібліотека в подарунок 
юним мукачівцям

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

СВІТ ЗНАНЬ. Напередодні нового року в закарпатському місті Му-
качево відкрили бібліотеку дитячих мрій «ч.і.З.». Назву розшифрову-
ють як «читаємо, інформуємо, забавляємо». Її розмістили у централь-
ній міській бібліотеці. Втілення в життя сміливого задуму обійшлося міс-
цевому бюджетові в 1,3 мільйона гривень. За ці кошти майстри зроби-
ли капітальний ремонт приміщень, осучаснили інтер’єр, придбали нові 
стелажі, столи і стільці. Це прирівнюють до новосілля. Відкриття онов-
леної бібліотеки стало можливим завдяки проєкту громадських ініціа-
тив, зареєстрованому і підтриманому містянами у 2018 році.  Затиш-
на атмосфера, створена в дитячій книгозбірні, набір сучасного облад-
нання з використанням інтерактивів надає маленьким читачам біль-
ше можливостей. З відкриттям бібліотеки господарів і гостей привітали 
письменники Тетяна Рибар і Жанна Хома. Вони принесли в подарунок 
власні книжки й побажали мати її за другий дім.

Віктор ШПАК, 
«Урядовий кур’єр»

ПОГЛЯД. Наприкінці 2019 року наре-
шті визначилося майбутнє велетенської 
копії знаменитої Ейфелевої вежі, виго-
товленої коштом одного з підприємців Ко-
ростеня. Бізнесмен мав намір подарува-
ти малу архітектурну форму заввишки з 
дев’ятиповерховий будинок рідному місту, 
але після довгих роздумів міська влада від-
мовилася від обтяжливого презенту. Мов-
ляв, вежа не тільки погано вписуватиметь-
ся у ландшафт міста, а й потребуватиме ве-
личезних коштів на утримання в належно-
му стані.

Наступним у черзі на подарунок став 
Житомир, де спочатку зраділи безплатно-
му символу Парижа з елементами україн-
ської вишивки. Однак батьки міста вчасно 
одумалися, порахувавши витрати на мон-
таж конструкції, її подальшу експлуатацію 
й потенційну небезпечність. Адже вона ви-
дається мініатюрною тільки порівняно з па-
ризькою.

Вежа могла стати старожилом села іско-
рость під Коростенем, де нині перебуває, 
якби не ініціатива ректора державного уні-

верситету «Житомирська політехніка» Ві-
ктора Євдокимова. Заклад уже провів тен-
дер на суму 618 тисяч гривень. За ці кошти 
подаровану вишу мінівежу у вишиванці, як 
вже охрестили її журналісти, встановлять 
на території навчального закладу.

Роботи планують завершити до кін-
ця квітня. Вежу облаштують світлодіод-
ним підсвічуванням із нанесенням кольо-
рів прапорів європейських країн, довкола 
встановлять 15 лавок, пофарбованих у ко-
льори прапорів країн Європи та дорогов-
казами з відстанню від Житомира до сто-
лиць європейських країн. Однак щоб ніхто 
не подумав, що в Житомирській політехніці 
ненав’язливо підказують випускникам, ку-
ди їхати в пошуках престижної роботи і до-
стойного життя, на місцевій Ейфелевій вежі 
будуть написи «Я люблю політехніку».

Залишається сподіватися, що, на відміну 
від житомирців, студенти креативно сприй-
муть ініціативу наставників з витрачання 
618 тисяч гривень бюджетних коштів і з ча-
сом освоять допоміжну професію верхола-
зів, щоб за прикладом парижан фарбува-
ти, ремонтувати й утримувати у стані, гід-
ному європейського міста, подаровану уні-
верситету вежу.

Святковий потяг привіз у казку

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. На Вінниччині 
для дітей загиблих учасників 
АТО/ООС та учасників бойо-
вих дій здійснили проєкт «Но-
ворічний потяг». Цього разу 
традиційний святковий захід 
розпочався в обласній філар-
монії імені Миколи Леонтови-
ча, де діти стали учасниками 
захопливої програми — інтер-

активного естрадно-цирково-
го шоу.

«Щиро вітаю всіх вас із но-
ворічними та різдвяними свя-
тами. Сьогодні ми хочемо зро-
бити для вас справжню каз-
ку, щоб ви отримали позитив-
ні емоції й незабутні вражен-
ня. Бажаю, щоб усі ваші мрії 
обов’язково здійснилися, а по-
руч з вами завжди були ті, хто 
готовий прийти на допомогу», 
— сказала, звертаючись до 

юних, заступник голови обл-
держадміністрації Наталя За-
болотна.

Подорож «Новорічним потя-
гом» здійснили 450 дітей учас-
ників бойових дій з усіх куточ-
ків області. Під час розважаль-
ної програми вони охоче бра-
ли участь у конкурсах і спілку-
валися з персонажами казок. 
А на завершення всі отримали 
подарунки і солодощі.   Побу-
вали в резиденції Святого Ми-

колая й насолоджувалися кра-
сою головної ялинки області. 
Захід проводить департамент 
соціальної та молодіжної полі-
тики облдержадміністрації на 
виконання обласної комплек-
сної цільової  програми.

Цього року вперше 109 дітям 
цієї категорії надано матеріаль-
ну допомогу з обласного бю-
джету на загальну суму 327 ти-
сяч гривень. Передбачено, що 
така допомога буде щорічною.

Календар із фото містян
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр» 

ІНІЦІАТИВА. Вийшов у світ 
сувенірний календар «Мій Ми-
колаїв-2020», який створи-
ли самі миколаївці. У листопа-
ді департамент міського голо-
ви оголосив конкурс, під час 
якого протягом тижня городя-
ни надсилали найкращі світли-
ни з краєвидами міста, пейза-
жами в цікавих ракурсах, ви-
значними місцями. Усього на-
дійшло 474 фотографії від 40 
конкурсантів. Організатори об-
рали найкращих 11 фотогра-

фів, серед яких професіонали 
й аматори. Це Олександр Бу-
ліч, Денис Сісін, Олена Коно-
шенко, Антон Крачковський, 
Юрій Молдованов, Віо летта 
Петровська, Михайло Піску-
нов, Олександр Сайковський, 
Сергій Сергієнко, Дмитро Удо-
вицький та Анна чулкова. Са-
ме їм вдалося якнайкраще пе-
редати красу рідного міста і 
свою любов до нього. Кален-
дар стане оригінальним пода-
рунком для миколаївців і гос-
тей міста, а переможці конкур-
су отримали нагороди від ке-
рівництва міста. 
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Сувенір зробили миколаївці

Під час шоу юні глядачі брали участь у конкурсах, допомагаючи казковим персонажам виконувати завдання

Студентам Житомира — Ейфелеву вежу
Встановлена біля 
Житомирської 
політехніки 
Ейфелева вежа 
буде принаймні 
вдвічі вищою за 
чотириповерховий 
корпус 
університету
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Наступний номер «Урядового кур’єра»  
вийде 9 січня 2020 року
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