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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МАКСИМ СТЕПАНОВ:
«Нас чекає з 1 вересня 

підвищення заробітної 
плати нашим медичним 

працівникам: лікарям, 
медичним сестрам 

і молодшому 
медичному 

персоналу».

Держспецзв’язку  
буде осучаснено  

КІБЕРЗАХИСТ. Державна служба спеціального зв’язку та за-
хисту інформації оптимізує структуру, позбудеться не властивих 
їй функцій, посилить кіберзахист об’єктів критичної інфраструкту-
ри. Такими стали підсумки наради з питань її реформування, яка 
відбулася під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Міністерство цифрової трансформації разом з Держспецзв’язку 
підготує і внесе пропозиції уряду з концепції реформування цієї 
структури, органів, закладів, підприємств і установ, що входять до 
сфери управління задля приведення її до сучасних вимог, повідо-
мляє пресслужба Мінцифри. 

Міністерству цифрової трансформації разом з Адміністрацією 
Держспецзв’язку доручено підготувати пропозиції Кабінету Міні-
стрів щодо реорганізації Державного центру кіберзахисту та проєк-
ту рішення уряду про затвердження порядків формування переліку 
об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, а також забезпе-
чення функціонування системи кіберзахисту державних інформа-
ційних ресурсів та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. 

23,85 млрд м3

становлять запаси природного газу  
в українських підземних сховищах.  

Це на 39% більше, ніж торік.  
ПСГ заповнено на 77%

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС. Що ближче 1 вересня, то вищий градус 
дискусій у соціальних мережах. Що думають науковці?

Дітям пора до школи. 
А карантин?

Міністр охорони здоров’я про початок процесу 
підвищення платні зокрема й у подальшому з 1 січня 
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Білорусь нагадує нам про потребу посилення національної безпеки
Юрій МЕДУНИЦЯ, 
«Урядовий кур’єр»

ГЕОПОЛІТИКА. Проводити 
паралелі між ситуацією у на-
ших північних сусідів і україн-
ським Майданом не варто. Від 
слова «зовсім». Найголовніша 
відмінність полягає насампе-
ред у тому, що білоруські про-
тести не оформлено стратегіч-
но, там відсутні справжні лі-
дери. Крім втоми від тривало-
го правління «останнього дик-
татора Європи» та обурення 
фальсифікаціями на виборах, 
виступи громадськості не ма-
ють політичного навантажен-
ня, не окреслюють жодного на-
пряму руху країни в осяжній 
перспективі. 

Хіба що є сенс говорити про 
роль Росії, де будь-яку деста-
білізацію на теренах колиш-
ньої радянської імперії вважа-

ють загрозою імперії нинішній, 
старанно плеканій у Кремлі. І 
за будь-яких обставин він на-
магатиметься використати не-
стабільність для подальшого 
поглинання Білорусі. Оскіль-
ки за обома сценаріями пере-
бігу ситуації — з Лукашенком 
чи без нього — саме РФ зали-
шиться у виграші, забезпечив-
ши поглиблення свого геополі-
тичного  впливу на північному 
кордоні України.        

Тим дивнішими видають-
ся закиди на нашу адресу ни-
нішнього очільника Білору-
сі, який у масовому народному 
протесті проти себе хибно вба-
чає втручання Заходу та укра-
їнський слід, вперто ігноруючи 
вуха Кремля, які стирчать за 
розхитуванням ситуації. 

«У Мінську практично офі-
ційно прозвучало, нібито ке-
рівництво України «наказує» 

провести нові вибори в Біло-
русі. Це не просто відверта не-
правда. Це свідоме нагнітан-
ня. Свідома провокативна по-
ведінка. Для чого? Чи навіть не 
так: до чого тут Україна, якщо 
події стосуються суто Білору-
сі та внутрішньої недовіри? — 
відреагували в Офісі Прези-
дента України на безпідстав-
ні звинувачення. — Посилан-
ням на ту чи іншу сусідню дер-
жаву не можна заглушити го-
лос багатотисячних протестів 
своїх співгромадян. Якщо дові-
ри немає, — а світ бачить, що 
довіри й близько немає, — то 
цей дефіцит несправедливи-
ми звинуваченнями на адресу 
«керівництва іншої країни» не 
заповнити. Швидше можна ви-
кликати ще більшу недовіру».

Згадали в ОПУ й безвідпо-
відальну позицію офіційного 
Мінська щодо звільнення «ваг-

нерівців». «Це, до слова, вибір 
держави, який абсолютно точ-
но свідчить про її внутрішні 
цінності… 

Єдине, що хотілося б справ-
ді сказати білоруській держа-
ві: поважайте право співгрома-
дян на життя, здоров’я та сво-
боду. І на політичну зрілість. 
Від цього залежатиме не лише 
майбутнє Білорусі, а й майбут-
нє багатьох людей включно з 
будь-якими політиками».

А вітчизняне МЗС у відпо-
відній заяві констатує, що офі-
ційно оприлюднені підсумки 
виборів президента Республі-
ки Білорусь не викликають до-
віри в білоруському суспіль-
стві.

«Ми загалом поділяємо по-
зицію, висловлену Європей-
ським Союзом щодо виборів у 
Білорусі. Україна надзвичай-
но занепокоєна випадками не-

обґрунтованої жорстокості 
правоохоронців щодо грома-
дян, які беруть участь у про-
тестах, представників ЗМІ 
та іноземців, — йдеться в до-
кументі. —  Закликаємо ке-
рівництво Білорусі не допус-
тити подальших пересліду-
вань за політичними мотива-
ми своїх опонентів і тих гро-
мадян Білорусі, які вийшли на 
вулиці міст продемонструва-
ти свою позицію, а також ре-
тельно розслідувати всі фак-
ти неправомірного застосу-
вання сили проти мирних про-
тестувальників. Україна вва-
жає Білорусь особливо близь-
кою країною і готова докласти 
усіх зусиль, щоб допомогти їй 
пройти цей складний етап без 
ослаблення суверенітету, вре-
гулювати кризу з дотриман-
ням основоположних прав і 
свобод громадян».
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ДОКУМЕНТИ

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, 
вул. Маяковського, 21) розглядає кримінальне провадження за обвинува-
ченням Захарова Артема Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Захаров Артем Олександрович, 02.03.1990 року наро-
дження, викликається на 26 серпня 2020 року о 13-30 годині до суду, каб. 
№9, для участі у підготовчому судовому засіданні.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідомити суд про поваж-
ність причини неявки. 

Суддя Чернобай А.О.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріуполь, про-
спект Перемоги, 6) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням 
Меньшакова Віталія Володимировича, Рункова Андрія Володимировича, 
Стемасова Олега Вікторовича, які обвинувачуються у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст.258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Обвинувачені Меньшаков Віталій Володимирович, Рунков Андрій Володи-
мирович, Стемасов Олег Вікторович викликаються на 26 серпня 2020 року на 
09 год. 15 хв. до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Доне-
цької області для участі в розгляді кримінального провадження.

Головуючий суддя Костромітіна О.О.

Втрачені документи на човен 

«Казанка», бортовий номер  

НИГ 0082 К, видані на ім’я  

Тереховець Ігоря Івановича,  

вважати недійсними. 

Кущевського Владислава Олек-
сандровича, 23.08.1998 року на-
родження, запрошуємо до Третьої 
дніпровської державної нотаріаль-
ної контори (м. Дніпро, вул. Робоча, 
22а) щодо спадщини Кущевського 
Олександра Миколайовича, помер-
лого 11 січня 2020 року.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження № 233/2982/17 за обвинуваченням 
Федяніна Максима Сергійовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч.2 ст.258- 5 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима Сергійовича в підготов-
че судове засідання на 25 серпня 2020 року о 09 годині 00 хвилин, яке відбу-
деться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, 
корпус 2.

Суддя Міросєді А.І.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, 
вул. Незалежності, 13) розглядається кримінальне провадження (справа  
№ 236/1632/20) за обвинуваченням Іванцової Вікторії Тарасівни у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченій Іванцовій В.Т. пропонуємо прибути до каб. № 8 суду на 
26.08.2020 року на 14 годину 00 хвилин для участі у підготовчому судово-
му засіданні.

У разі неявки обвинуваченої справа може бути розглянута за її відсутності 
відповідно до ст. 323 КПК України. 

Суддя Бєлоусов А.Є.

Втрачений судновий квиток на 

моторний човен «МКМ» з реєстра-

ційним номером КИВ-6716-к,  

виданий на ім’я Приходька  

Валентина Васильовича,  

вважати недійсним.

Втрачені Свідоцтво про пра-

во власності та Свідоцтво про пра-

во плавання на судно «SeeDoo» 

YDV48053A414, реєстраційний но-

мер «ua 4145 KV», що належить 

Калініченко (Орда) Яні Миколаївні, 

вважати недійсними.

ОГОЛОШЕННЯ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміни у складі Національної 

інвестиційної ради
1. На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 12 березня 2020 року  

№ 79 «Питання Національної інвестиційної ради»:
1) увести до персонального складу Національної інвестиційної ради таких осіб:
Сі-Бо ДЖУ — президент і генеральний директор компанії «POSCO International 

Corp.» (Республіка Корея) (за згодою)
Мурат ЕРКАН — головний виконавчий директор компанії «Turkcell Iletisim Hizmetleri 

A.S.» (Турецька Республіка) (за згодою)
МАРЧЕНКО Сергій Михайлович — Міністр фінансів України
ПЕТРАШКО Ігор Ростиславович — Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільсько-

го господарства України
ШЕВЧЕНКО Кирило Євгенович — Голова Національного банку України (за згодою);
2) вивести зі складу Національної інвестиційної ради А.Акчу, Я.Смолія, І.Уманського, 

К.Янг-Санга.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
14 серпня 2020 року
№ 322/2020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 серпня 2020 р. № 713 
Київ

Про затвердження переліку наукових 
установ, які входять до складу Національної 

академії медичних наук України 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити перелік наукових установ, які входять до складу Національної ака-

демії медичних наук України, згідно з додатком.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 

3 червня 1999 р. № 953 «Про затвердження переліку установ, які входять до складу 
Академії медичних наук».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України  
від 12 серпня 2020 р. № 713

ПЕРЕЛІК  
наукових установ, які входять до складу  

Національної академії медичних наук України

Код згідно  
з ЄДРПОУ Найменування наукової установи

02011781 Державна установа «Інститут гастроентерології Національної академії 
медичних наук України»

02011924 Державна установа «Інститут гематології та трансфузіології Націо-
нальної академії медичних наук України»

35310861 Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини 
Національної академії медичних наук України»

01897908 Державна установа «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова На-
ціональної академії медичних наук України»

02011858 Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзє-
єва Національної академії медичних наук України»

02012160 Державна установа «Інститут дерматології та венерології Національ-
ної академії медичних наук України»

02012013 Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. 
В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України»

02011947 Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л. В.  Громашевського Національної академії медичних наук Укра-
їни» 

02012154 Державна установа «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені 
В. Т. Зайцева Національної академії медичних наук України»

22946309 Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва На-
ціональної академії медичних наук України»

02012177 Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології 
ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» 

02012208 Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Меч-
никова Національної академії медичних наук України»

25672427 Державна установа «Інститут невідкладної і відновної хірургії імені 
В. К. Гусака Національної академії медичних наук України» 

02012148 Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Наці-
ональної академії медичних наук України»

02011930 Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова 
Національної академії медичних наук України»

26168139 Державна установа «Інститут нефрології Національної академії ме-
дичних наук України» 

02011870 Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломій-
ченка Національної академії медичних наук України»

02012183 Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Наці-
ональної академії медичних наук України»

02012094 Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.  
В. П. Філатова Національної академії медичних наук України»

02012088 Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної меди-
цини Національної академії медичних наук України»

02012022 Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології  
імені академіка О. М. Лук’янової Національної академії медичних  
наук України» 

02012131 Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім.  
В. Я. Данилевського Національної академії медичних наук України» 

02012065 Державна установа «Інститут спадкової патології Національної акаде-
мії медичних наук України» 

02012102 Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії 
Національної академії медичних наук України» 

02012007 Державна установа «Інститут травматології та ортопедії Національної 
академії медичних наук України» 

02011918 Державна установа «Інститут урології Національної академії медич-
них наук України»

02011901 Державна установа «Інститут фармакології та токсикології Національ-
ної академії медичних наук України»

30188180 Державна установа «Інститут ядерної медицини та променевої діа-
гностики Національної академії медичних наук України» 

24725044 Державна установа «Науково-практичний центр ендоваскулярної не-
йрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України» 

05493562 Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії 
імені М. М. Амосова Національної академії медичних наук України»

04528465 Державна установа «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої 
Національної академії медичних наук України»

02011964 Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України»

02011953 Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантоло-
гії ім. О. О. Шалімова» Національної академії медичних наук України 

02011893 Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіо-
логії імені академіка М. Д. Стражеска» Національної академії медич-
них наук України 

04837835 Державна установа «Національний науковий центр радіаційної меди-
цини Національної академії медичних наук України»

02012214 Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів імені про-
фесора М. І. Ситенка Національної академії медичних наук України»

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 серпня 2020 р. № 714 
Київ

Про утворення Міжвідомчої робочої групи  
з питань сприяння постраждалим 

інвесторам у добудові об’єктів 
незавершеного житлового будівництва

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з питань сприяння постраждалим інвесторам 

у добудові об’єктів незавершеного житлового будівництва у складі згідно з додатком. 
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань сприяння постраж-

далим інвесторам у добудові об’єктів незавершеного житлового будівництва, що до-
дається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 12 серпня 2020 р. № 714

СКЛАД  
Міжвідомчої робочої групи з питань  сприяння  
постраждалим інвесторам у добудові об’єктів  

незавершеного житлового будівництва 
Перший заступник Міністра розвитку громад та територій, співголова Міжвідом-

чої робочої групи
Заступник Міністра внутрішніх справ, співголова Міжвідомчої робочої групи
Заступник Голови Національного банку (за згодою)
Народні депутати України (за згодою)
Представники МВС 
Представники Міністерства розвитку громад та територій
Представники Національного банку (за згодою)
Представники Національної поліції
Представники СБУ (за згодою)
Представники Офісу Генерального прокурора (за згодою)
Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотри-

мання соціальних та економічних прав (за згодою)
Представники Державного бюро розслідувань (за згодою)
Представники заінтересованих центральних органів виконавчої влади
Представники банківських установ (за згодою) 
Представники інвесторів об’єктів житлового будівництва (за згодою)
Представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самовря-

дування (за згодою)
ЗАТВЕРДЖЕНО  

 постановою Кабінету Міністрів України  
від 12 серпня 2020 р. № 714

ПОЛОЖЕННЯ  
про Міжвідомчу робочу групу з питань сприяння постраждалим інвесторам  

у добудові об’єктів незавершеного житлового будівництва
1. Міжвідомча робоча група з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові 

об’єктів незавершеного житлового будівництва (далі — Міжвідомча робоча група) є тим-
часовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів Укра-
їни та цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:
1) сприяння забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконав-

чої влади з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об’єктів незавершено-
го житлового будівництва;

2) визначення шляхів, механізму і способів вирішення проблемних питань, що виника-
ють у сфері захисту інтересів інвесторів об’єктів незавершеного житлового будівництва;

3) розроблення пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази у сфері 
захисту інтересів інвесторів об’єктів незавершеного житлового будівництва.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз ефективності заходів і причин виникнення проблем у процесі ре-

алізації державної політики у сфері захисту прав інвесторів об’єктів незавершеного жит-
лового будівництва;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань захисту 
прав інвесторів об’єктів незавершеного житлового будівництва;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на 
них завдань у сфері захисту прав інвесторів об’єктів незавершеного житлового будівни-
цтва;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань захисту 
прав інвесторів об’єктів незавершеного житлового будівництва;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи реко-
мендації та пропозиції.

5. Міжвідомча робоча група має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформа-
цію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів вико-
навчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за 
погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або 
тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з 
державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установа-
ми та організаціями.

7. Посадовий склад Міжвідомчої робочої групи затверджується Кабінетом Міністрів 
України.

Міжвідомчу робочу групу очолюють співголови, які затверджують її персональний 
склад та вносять у разі потреби до нього зміни, визначають з числа членів Міжвідомчої 
робочої групи заступника та секретаря.

8. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішен-
ням її співголів.

Засідання Міжвідомчої робочої групи веде головуючий з числа співголів, а за їх від-
сутності — заступник.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої робочої групи забез-
печує її секретар.

Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому при-
сутні більш як половина її членів.

Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Міжвідомчої 
робочої групи не пізніше ніж за три робочих дні до засідання.

9. На своїх засіданнях Міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації 
з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало 
більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується голо-

вуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Міжвідомчої робочої гру-
пи та Кабінетові Міністрів України.

Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може 
викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані 
шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган ви-
конавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Між-
відомчої робочої групи здійснюють Мінрегіон і МВС на паритетних засадах.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 17 серпня 2020 р. № 719 
Київ

Про запровадження спеціального мита  
на окремі товари походженням  з Російської 

Федерації, що ввозяться на митну 
територію України

Відповідно до частини одинадцятої статті 29 Закону України «Про зовнішньоеконо-
мічну діяльність» та з метою вжиття заходів, необхідних для захисту суттєвих інтере-
сів безпеки під час надзвичайних обставин у міжнародних відносинах, Кабінет Міністрів 
України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що запроваджується спеціальне мито на товари походженням з Ро-
сійської Федерації (далі — спеціальне мито), незалежно від інших видів мита у відсо-
тках до митної вартості товарів за такими ставками: 

1) для важких дистилятів (газойлів) за кодами згідно з УКТЗЕД 2710 19 43 00 — 
2710 19 48 00, що ввозяться на митну територію України трубопровідним транспортом 
та поміщуються у митний режим імпорту, — 4 відсотки;

2) для газів скраплених за кодами згідно з УКТЗЕД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 
2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00 та вуглевод-
нів за кодом згідно з УКТЗЕД 2901 10 00 10, що ввозяться на митну територію України 
у митному режимі імпорту, — 3 відсотки;

3) для всіх типів вугілля за товарною позицією  2701 згідно з УКТЗЕД (крім антра-
цитового вугілля за кодом згідно з УКТЗЕД 2701 11 00 00 незалежно від мети вве-
зення; бітумінозного вугілля, коксівного та іншого вугілля за кодами згідно з УКТЗЕД  
2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для використання в металургійній та коксо-
хімічній промисловості, а також бітумінозного, коксівного та іншого вугілля з виходом 
летких речовин у перерахунку на суху безмінеральну основу до 35 відсотків включно за 
кодами згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для використання 
у виробництві електричної та теплової енергії), що ввозяться на митну територію Украї-
ни у митному режимі імпорту, — 65 відсотків.

Документами, які засвідчують мету використання зазначених товарів, є зовнішньо-
економічні договори та/або договори постачання на території України, стороною яких 
є підприємства металургійної та коксохімічної промисловості або виробники електрич-
ної та теплової енергії, що підтверджується відповідним кодом виду економічної діяль-
ності підприємства, а у разі коли така діяльність ліцензується згідно із законодавством, 
— відповідною ліцензією.

У разі нецільового використання зазначених товарів спеціальне мито підлягає дона-
рахуванню відповідно до законодавства.

У разі неможливості достовірно встановити країну походження товарів, щодо яких 
застосовується спеціальне мито згідно з цим пунктом, такі товари випускаються у віль-
ний обіг на митній території України за умови сплати спеціального мита за визначени-
ми цим пунктом ставками.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згід-
но з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і втрачає чинність 31 грудня 
2020 р. або після  припинення застосування Російською Федерацією дискримінаційних 
та/або недружніх дій щодо України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 серпня 2020 р. № 719

ПЕРЕЛІК  
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 624 «Питан-
ня запровадження спеціального мита на окремі товари походженням з Російської 
Федерації, що ввозяться на митну територію України» (Офіційний вісник України,  
2019 р., № 61, ст. 2127).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 678 «Про вне-
сення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. 
 № 624» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 65, ст. 2237).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2020 р. № 261 «Про вне-
сення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. 
№ 624» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 32, ст. 1087).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 р. № 301 «Про вне-
сення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р.  
№ 624» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 36, ст. 1188).
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +13 +18 +27 +32 Черкаська +13 +18 +27 +32
Житомирська +13 +18 +25 +30 Кіровоградська +14 +19 +27 +32
Чернігівська +13 +18 +26 +31 Полтавська +13 +18 +27 +32
Сумська +13 +18 +27 +32 Дніпропетровська +14 +19 +28 +33
Закарпатська +11 +16 +19 +24 Одеська +16 +21 +27 +32
Рівненська +13 +18 +21 +26 Миколаївська +14 +19 +28 +33
Львівська +11 +16 +19 +24 Херсонська +16 +21 +27 +32
Івано-Франківська +11 +16 +19 +24 Запорізька +14 +19 +28 +33
Волинська +11 +16 +19 +24 Харківська +13 +18 +27 +32
Хмельницька +13 +18 +25 +30 Донецька +14 +19 +27 +32
Чернівецька +12 +17 +25 +30 Луганська +13 +18 +27 +32
Тернопільська +11 +16 +20 +25 Крим +14 +19 +27 +32
Вінницька +13 +18 +25 +30 Київ +16 +18 +29 +31

Укргiдрометцентр

Юридична особа Населений 
пункт

Частота  
мовлення

вартість  
за 1 хвилину 
з ПДВ з 07:00 

до 22:00 

вартість  
за 1 хвилину 

з ПДВ  з 22:00 
до 07:00 год

ТОВ «ТРК  ШАНСОН»  
Ідентифікаційний  
код 24085596

Київ 101,9 150,00 15,00

Шостка 88,0 12,00 1,20
Умань 88,5 12,00 1,20
Стрий 90,5 12,00 1,20
Луцьк 103,4 30,00 3,00
Ужгород 87,5 30,00 3,00
Яремче 101,5 12,00 1,20
Львів 90,4 60,00 6,00
Миколаїв 90,8 30,00 3,00
Рівне 88,5 30,00 3,00
Тернопіль 90,8 30,00 3,00
Херсон 92,2 30,00 3,00
Дніпро 105,3 90,00 9,00
Павлоград 102,2 12,00 1,20
Кропив-
ницький 106,7 30,00 3,00

Полтава 105,0 30,00 3,00
Одеса 91,8 60,00 6,00
Кременчуг 104,9 30,00 3,00
Харків 103,5 90,00 9,00
Мережа ТОВ «ТРК Шан-
сон» 390,00 39,00

ТОВ «Євромюзік»  
ідентифікаційний  
код: 37027503

Хмельниць-
кий 104,0 30,00 3,00

Вінниця 107,0 60,00 6,00
Маріуполь 106,9 30,00 3,00
мережа ТОВ «Євромю-
зік» 60 6,00

ТОВ «Телерадіомовна 
Компанія  
РАДІО ХВИЛЯ»  
іден. код: 24996257

Кривий Ріг 101,0 30,00 3,00

ТОВ «Телерадіоком-
панія Сіверські під-
приємства» іден.код: 
14255181

Чернігів 106,8 30,00 3,00

ТОВ «Телерадіоком-
панія  
«КОНТАКТ»  
ідентифікаційний код: 
24512176 

Запоріжжя 104,5 60,00 6,00

Бердянськ 101,1 30,00 3,00
Мелітополь 104,7 30,00 3,00
мережа ТОВ «Контакт» 60,00 6,00

ТОВ «ТОП-РАДІО» іден-
тифікаційний код: 
21117217

Суми 106,4 30,00 3,00

ПП «Телерадіокомпанія  
«Черкаський Центр  
Міжнародних зв'язків»  
ідентифікаційний код: 
14209034

Черкаси 107,5 30,00 3,00

ПП  «Компанія  
«Нова Хвиля» 
 Ідентифікаційни  
код 23364928

Київ 104,0 90,00 9,00

Дніпро 104,0 60,00 6,00
Кривий Ріг 103,6 30,00 3,00
Харків 105,7 60,00 6,00
Полтава 102,7 12,00 1,20
Суми 87,7 12,00 1,20
Бердичів 103,0 12,00 1,20
Березань 96,6 6,00 0,60
Мережа «ПП Компанія 
Нова Хвиля» 141,00 14,10

ТОВ  «Радіо Шарманка»  
ідентифікаційний код: 
31552351

Бердянськ 102,1 12,00 1,20

Мелітополь 91,0 30,00 3,00
Генічеськ 104,4 12,00 1,20
Вінниця 91,3 30,00 3,00
Івано-
Франківськ 103,0 30,00 3,00

Одеса 90,6 60,00 6,00
Кременчук 107,0 30,00 3,00
Черкаси 107,1 30,00 3,00
Мережа  ТОВ  «Радіо 
Шарманка» 117,00 11,70

ПП «Телерадіокомпанія 
«ЦЕНТР»  ідентифіка-
ційний код: 30042254

Чернігів 101,8 30,00 3,00

ТОВ  «Українська Радіо 
Група» Ідентифікацій-
ний код: 31925861

Київ 96,8 90,00 9,00

Біла Церква 100,9 12,00 1,20
Мережа ТОВ  «Україн-
ська Радіо Група» 51,00 5,10

ТОВ «Класік Радіо» 
ідентифікаційний код 
25515834

Дніпро 103,3 60,00 6,00

ТОВ «Телерадіоком-
панія «Бізнес Радіо» 
ідентифікаційний код: 
36003598

м. Київ 93,8 60,00 6,00

місцезнаходження підприємств: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка,  
будинок 54/1;  з урахуванням положень Виборчого Кодексу України  

від 19 грудня 2019 року № 396-IX, публікуються розцінки ефірного часу для 
проведення передвиборної агітації чергових виборів депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів у 2020 році.

Повідомлення про оприлюднення Заяви 
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проекту Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року
Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громад-
ськості Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконав-
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад-
міністрації) оприлюднює Заяву про визначення обсягів стратегічної 
екологічної оцінки проекту Плану управління відходами в місті Киє-
ві до 2030 року.

Повна назва документа державного планування: проєкт Плану 
управління відходами в місті Києві до 2030 року.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа дер-
жавного планування: Київська міська рада.

Передбачувана процедура громадського обговорення: відповідно 
до частини четвертої статті 10 Закону України «Про стратегічну еко-
логічну оцінку»  громадське обговорення Заяви про визначення об-
сягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Плану управління відхо-
дами в місті Києві до 2030 року розпочато з дня її оприлюднення на 
сайті Департаменту житлово-комунальної  інфраструктури  виконав-
чого  органу  Київської  міської  ради (Київської  міської  державної  
адміністрації) dzki@kyivcity.gov.ua у розділі «Консультації з громад-
ськістю» за посиланням https://dzki.kyivcity.gov.ua/content/konsultacii-
z-gromadskistyu.html.

Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону Укра-
їни «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість в  
межах строку громадського обговорення має право подати в письмо-
вій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та про-
позиції до визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу страте-
гічної екологічної оцінки подаються до Департаменту житлово-кому-
нальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації). 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15-А
Відповідальна особа: Жилка Марина Вячеславівна
контактні дані: e-mail: dzki@kyivcity.gov.ua , vsodep@ukr.net; тел. 

(044) 235-92-36 (38)
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня пу-

блікації цього Повідомлення.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ І КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО  
БУРОВОГО ІНСТРУМЕНТУ»

Код ЄДРПОУ 19032149
Повідомляє про скликання позачергових загальних зборів  

акціонерів, які відбудуться
 18 вересня 2020 року о 16.00 годині 

за адресою: Україна, м. Київ, проспект Палладіна, буд. 44, п’ятий 
поверх, кімната 515.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Внесення змін та затвердження нової редакції Статуту.
4. Схвалення та затвердження значних правочинів.
5.  Різне.
Реєстрація акціонерів та довірених осіб проводитиметься в день 

і за місцем проведення позачергових загальних зборів з 15.00 до 
15.55. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документи, 
що посвідчують особу. Представникам — належно оформлену дові-
реність.

Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у чергових  загаль-
них зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робо-
чих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документа-
ми, що стосуються підготовки та скликання позачергових загальних 
зборів та порядку денного за адресою: Україна, м. Київ, проспект Пал-
ладіна, будинок 44, п’ятий поверх, кімната 515, у робочі дні з 9.00 до 
17.00. Відповідальна особа Романовський Р.А.

Тел. для довідок 8 (044) 424-20-89 
Генеральний директор ПрАТ «НДІКБ бурового інструменту» 

Оголошення про виклик у судове засідання обвинуваченого  
Олійника Олександра Олександровича.

Справа №496/1064/17
Провадження № 1/496/3/20

Біляївський районний суд Одеської області викликає Олійника 
Олександра Олександровича (останнє відоме місце реєстрації: вул. 
Радужна, 12, кв. 4, м. Одеса) як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальному провадженню за обвинуваченням Олійника Олексан-
дра Олександровича у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 26 серпня 2020 року о 
12.00 год. у приміщенні суду за адресою: Одеська область, м. Біляїв-
ка, вул. Кіпенко, 1. У разі неявки справу буде розглянуто за відсутнос-
ті обвинуваченого Олійника Олександра Олександровича.

Для отримання інформації про стан розгляду справи необхідно 
звертатися до канцелярії суду за телефоном (04852)2-55-07.

Суддя О.І. Трушина

Повідомляємо про відкриття спадщини Золотухіна Сергія Віталі-

йовича, 06.03.1966 року народження, померлого 09 лютого 2020 ро-

ку. Розшукуються його спадкоємці. З питань оформлення спадщини 

спадкоємцям звертатись до приватного нотаріуса Харківського місь-

кого нотаріального округу Юдіної Олени Сергіївни  за адресою: 61001, 

м. Харків, вул. Рижівська, 15, тел. 732-31-35, (050)661-90-77 протя-

гом місяця з дня публікації цього оголошення.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: 
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL40N018948; GL40N018949

Короткий опис активів (майна) в лоті: Дебіторська заборгованість за цінними па-
перами ДІУ

Електронна адреса для доступу до  
відкритих торгів (аукціону) /електрон-
ного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 20.08.2020; 21.08.2020

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону  
по кожному лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота https://www.fg.gov.ua/passport/48443, 
https://www.fg.gov.ua/passport/48452

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає об-
винуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 
ст.258-3 КК України, Рибіна Юрія Володимировича, 08.12.1983 року наро-
дження, який зареєстрований за адресою: селище міського типу Білогорів-
ка, вулиця Миру, 2, кв. 8 Попаснянського району Луганської області, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 25 серпня 2020 року о 09 год. 45 хв. у залі судо-
вих 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 Рибіна Ю.В. в судове засідання оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.  

Суддя Т. Багрій

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає об-
винуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч.2 ст.258-5 КК України, Баркова Сергія Миколайовича, 28.10.1973 року 
народження, який зареєстрований за адресою: м. Луганськ,  вул. Владімір-
ская, 35, у судове засідання, яке проводитиметься в порядку спеціального 
судового провадження та відбудеться 25 серпня 2020 року о 09 год. 30 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 оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.  

Суддя Т. Багрій

ТОВ «ТРК Клас» (код ЄДРПОУ 24821055) повідомляє: вартість 1 сек. роз-
міщення матеріалів передвиборної агітації на  чергових місцевих виборах у 
2020 році на: 

— радіоканалі «Стильне»  «Перець ФМ»: м. Покровск (100,7)—0,5; м. Кра-
маторськ (105,7)—0,5 грн; м. Бахмут  (106,6)—0,5 грн; м. Харків (101,5)—1,00;  
м. Маріуполь (105,8)—1,0; м. Полтава (101,3)—1,00; м. Запоріжжя (101,3)—
1,00; м. Чернігів (102,9)—1,00; м. Біла Церква (103,8)—0,50; м. Кропивниць-
кий (106,2)—1,00; м. Суми (102,6)—1,00, м. Херсон (101,9)—1,00; м. Дубро-
виця (107,5)—0,50 грн; м. Мелітополь (107,2)—1,00; м. Шостка (107,2)—
0,50; м. Кривий Ріг (101,4)—1,00; м. Ізмаїл (104,1)—0,50; м. Знамянка 
(100,7)—0,50,  МЕРЕЖА—2,75.  Ціни вказані в грн без ПДВ.

Судновий білет ДБ № 009730, який виданий Державною службою Укра-
їни з безпеки на транспорті 19.12.2017 року на ім’я Буйвол Анатолій Сергі-
йович на човен «Прогрес» з бортовим номером ДНП-1991-К був втрачений,  
вважати його недійсним.
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