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ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Міністерству 

інфраструктури 
поставлено завдання 

перезавантажити 
Укртрансбезпеку. Тут 

реформа дуже проста: 
щойно людський фактор 

піде з дороги — все з 
дорогами буде добре». 

Порушення карантину 
протиправне

НА КОНТРОЛІ УРЯДУ. За дорученням Прем’єр-міністра Де-
ниса Шмигаля відновила щоденну роботу Державна комісія з 
питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуа-
цій, повідомив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. Учора 
розглянуто підготовку шкіл і вишів до нового навчального року 
зокрема щодо утилізації там захисних масок і антисептичних 
засобів, адже вони належать до небезпечних відходів. Питання 
буде врегульовано постановою головного санітарного лікаря.

Олег Ляшко повідомив, що викладачам дозволять користу-
ватися прозорими захисними щитками замість маски. Він нага-
дав про необхідність учням перших класів пройти медогляд пе-
ред початком навчального року. Старші учні мають це робити 
раз на рік. А батькам слід дотримуватися календаря щеплень.

Представники комісії висловили занепокоєння рішеннями 
окремих територіальних одиниць усупереч постанові Кабмі-
ну не запроваджувати обмежень відповідно до визначених зон 
адаптивного карантину. Нацполіції та ДСНС доручено перевір-
ку й звіт на найближчому засіданні про ці протиправні дії.

41 762 000 
осіб становила, за повідомленням 

Держстату, чисельність населення 
України на 1 липня 2020 року.  
За пів року вона скоротилася  

на 140,3 тисячі

НАРОДНІ ПРОМИСЛИ. Технологію виконання вишивки білим 
по білому і традиції рослинного килимарства Решетилівки 
на Полтавщині внесуть до списку ЮНЕСКО нематеріальної 
культурної спадщини людства

Відродження 
решетилівської імперії

Президент про завдання впровадити автоматичну 
систему перевірки та фіксації вантажів 
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Уряд контролює підготовку до нового навчального року
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІ-

НІСТРІВ. МОЗ і МОН мають про-
вести перевірку шкіл, вишів і до-
шкільних навчальних закладів з 
дотримання безпечних умов на-
вчання в період пандемії. На цьо-
му на засіданні уряду наголосив 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Важливо пояснити, де які є за-
грози. Де є проблеми, там слід до-
помогти. І до 1 вересня все має бути 
готово. В іншому разі однозначно 
будуть радикальні кадрові рішен-
ня. Безпека дітей, батьків і вчите-
лів — це головний пріоритет цьо-
го навчального року», — наголосив 
Прем’єр і закликав місцеві органи 
влади вжити заходів для створен-
ня безпечних умов навчання.

МОЗ доручено розробити реко-
мендації для безпечного проведен-
ня виборчого процесу до органів 
місцевого самоврядування у жов-
тні 2020 року, повідомляє УНІАН. 
«У нас уже є звернення й пропози-

ції громадських організацій щодо 
забезпечення виборчих комісій не-
обхідними засобами захисту. Ре-
комендації слід передати ЦВК і на 
місця», — зазначив Прем’єр, до-
давши, що слід вирішити питан-
ня фінансування виборчих комі-
сій та субвенцій місцевій владі. На 
ці заходи спрямують 2,3 мільяр-
да гривень, щоб виборчий процес 
відбувся прозоро й неупередже-
но. Аби українці отримали на міс-
цях тих представників, яким дові-
рятимуть.

Під час засідання уряду схва-
лено законопроєкт про збережен-
ня програми допомоги щодо част-
кового безробіття після закінчен-
ня карантину. Програма довела 
ефективність під час коронакри-
зи, і її слід затвердити на постій-
ній основі.

Урядовці ухвалили рішення 
додатково надати 117 мільйонів 
гривень на завершення рекон-

струкції злітної смуги аеропор-
ту «Одеса», зокрема на виготов-
лення проєктно-кошторисної до-
кументації. 

Пізніше буде запропоновано 
внести до державної цільової про-
грами проєкт будівництва аеро-
порту в Мукачеві. Відповідно до 
оновленої програми, прогнозні об-
сяги фінансування заходів із про-
єктування становитимуть близь-
ко 30 мільйонів гривень, їх бу-
де реалізовано за кошти, залуче-
ні під державні гарантії в межах 
підготовки до Євро-2012. Проєк-
тування термінального комплексу  
аеропорту становитиме близько  
25 мільйонів гривень за кошти ін-
вестора.

Було ухвалено рішення про пе-
рерозподіл коштів держбюдже-
ту, наданих на будівництво доріг. 
«Це робиться з метою оптимізації 
та ефективного використання дер-
жавних коштів. Адже за деякими 

об’єктами сталася економія та пе-
ренесення робіт. Тому пропонуєть-
ся перенести на інші об’єкти відпо-
відні фінансові ресурси», — зазна-
чив очільник уряду. 

Уряд схвалив постанову «Дея-
кі питання підготовки та диплому-
вання моряків». Такі зміни — пер-
ший крок у спрощенні системи під-
готовки та дипломування моряків. 

Спрощення передбачає впрова-
дження зручних цифрових серві-
сів, зокрема електронного кабінету 
моряка sea.e-transport.gov.ua. Це 
унеможливить корупцію, звіль-
нить моряків від посередників і не-
обхідності особистої присутності, 
повідомив міністр інфраструктури  
Владислав Криклій.

На завершення засідання уря-
довці ухвалили план заходів з під-
готовки та відзначення 29-ї річни-
ці Незалежності України.

Як зазначив перший заступник 
міністра культури та інформацій-

ної політики Ростислав Каран-
дєєв, цьогоріч центральні захо-
ди в Києві відбудуться на Михай-
лівській та Софійській площах. 
А неодмінною умовою їх прове-
дення буде дотримання постанов 
уряду про запобігання поширен-
ню COVID-19 на території Украї-
ни. Логічним початком урочистос-
ті до Дня Незалежності буде від-
значення Дня Державного прапо-
ра 23 серпня.

Без обговорення ухвалено рі-
шення про затвердження типо-
вої форми договорів про надання 
освітніх послуг закладом фахової 
передвищої освіти та про навчан-
ня у закладі вищої освіти; про вне-
сення змін до правил оформлення 
віз для в’їзду в Україну і транзит-
ного проїзду її територією. Уряд 
ухвалив концепцію реформи фі-
нансування системи забезпечення 
населення культурними послуга-
ми тощо.
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ДОКУМЕНТИ

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачених ЗІНЧЕНКА Сергія Павловича, АБРОСЬКІНА Павла 
Михайловича та ЯНІШЕВСЬКОГО Олега Вікторовича (к/п № 42014000000000709), обвинувачених у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 258; ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2  
ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 263 КК України, для розгляду кримінального провадження та повідомляє, 
що судовий розгляд по суті відбудеться 10.09.2020 р. об 11.00 год. у приміщенні Святошинського районного суду міста Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 6-а (або зал № 3).

У зв’язку із можливою зміною адреси Святошинського районного суду м. Києва просимо слідкувати за оголошеннями 
на офіційному веб-порталі — https://sv.ki.court.gov.ua/sud2608/ або звертатись до секретаря судового засідання за моб.тел. 
(063)-42-555-97.

У разі неявки обвинувачених до суду дане оголошення вважається належним повідомленням.

Суддя Дячук С.І.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідання, яке відбу-
деться о 10 годині 00 хвилин 02 вересня 2020 року в приміщенні суду за адресою: 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, обвинувачену Петрову Юлію Вікто-
рівну, 16 листопада 1975 року народження, у рамках кримінального провадження 
№ 42016000000002779, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 
жовтня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду, дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченої в порядку спеціального судового провадження. 

Cуддя Мартинов Є.О.

Втрачене свідоцтво  

про право власності  

на прогулянкове судно ua 

1200 KV, що належить Мель-

ниченку В.В.,  

вважати недійсним.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого 
МЕЛЬНИКА ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА (к/п № 22011801100000040)у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України в 
редакції закону від 05.04.2001, чинний 01.09.2001 р. та ч. 2 ст. 260 КК України 
та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 09 вересня 2020 ро-
ку о 12 год. 50 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва  за 
адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Косик Л.Г.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого АН-

ТОНОВИЧА Анатолія Анатолійовича (к/п № 42016020420000095) у вчиненні кри-

мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України 

та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 09 вересня 2020 ро-

ку о 09 год. 15 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за 

адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142 .

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-

ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-

ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя  Л.Г. Косик 

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го Антонєнкова Олександра Сергійовича для розгляду кримінального прова-
дження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, вне-
сеного до ЄРДР за № 22017011000000012 відносно Антонєнкова Олексан-
дра Сергійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 
09.09.2020 о 13 год. 30 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міс-
та Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань № 1.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Новик В.П.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Ва-
сильєва Олександра Модестовича (к/п № 42016010000000247), обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України для розгляду кри-
мінального провадження та повідомляє, що судовий розгляд по суті стосовно 
Васильєва О.М. відбудеться 15.09.2020 о 10 год. 30 хв. у приміщенні Святошин-
ського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, 
зал судових засідань № 1.

Васильєв О.М. повідомляється, що ухвалою суду від 05.11.2019 прийнято рі-
шення про здійснення стосовно нього спеціального судового провадження.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Новик В.П.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Григорова Андрія Івановича для розгляду кримінального прова-
дження, внесеного до ЄРДР за №22017011000000020 відносно Григоро-
ва Андрія Івановича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 
03.09.2020 року о 17.30 год. в приміщенні Святошинського районного суду міс-
та Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя М.О. Оздоба

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Брі-
цина Михайла Михайловича для розгляду кримінального провадження з дозво-
лом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до ЄРДР за 
№ 22017011000000018 відносно Бріцина Михайла Михайловича, обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що 
судове засідання відбудеться 02.09.2020 р. о 10 год. 00 хв. у приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 
142, зал судових засідань № 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Бандура І.С.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену Соко-
лову Ірину Олександрівну для розгляду кримінального провадження з дозво-
лом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до ЄРДР за 
№ 42016000000004015 відносно Соколової Ірини Олександрівни, обвинуваче-
ної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що 
судове засідання відбудеться 02.09.2020 р. об 11 год. 00 хв. в приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 
142, зал судових засідань № 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бандура І.С.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого: 
Няньчура Сергія Миколайовича (к/п № 4201710000000061), обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України для розгляду кримі-
нального провадження та повідомляє, що судовий розгляд по суті відбудеться 
стосовно Няньчура С.М. 09.09.2020 р. о 13 год. 00 хв. у приміщенні Святошин-
ського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.

Няньчур С.М. повідомляється, що ухвалою суду від 23.01.2019 р. прийнято 
рішення про здійснення стосовно нього спеціального судового провадження.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Новик В.П.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження відносно Кухарішена Андрія Івановича та Головещенка Іго-
ря Васильовича, обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України.

У зв’язку з цим в підготовче судове засідання викликаються Кухарішен Ан-
дрій Іванович, 08.06.1970 р.н., та Головещенко Ігор Васильович, 24.10.1961 р.н., 
обвинувачені у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України, яке відбудеться 03 вересня 2020 року о  
12-00 год. у приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. 
Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 4, під головуванням судді Криворот О.О.

У разі неявки обвинувачених дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нувачених в порядку спеціального судового провадження.

ОГОЛОШЕННЯ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо підтримки сфери культури,  

охорони культурної спадщини, розвитку  
креативних індустрій та туризму

З метою сприяння розвитку культурного потенціалу України, збереження, популяриза-
ції та ефективного використання національного культурного надбання, створення умов для 
туристичної привабливості об’єктів культурної спадщини, підтримки креативних індустрій 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити розроблення та реалізацію в рамках програми «Велике будівництво» за-

ходів, спрямованих на збереження культурної спадщини та розвиток культурного потенці-
алу України, передбачивши, зокрема:

а) за напрямом з охорони, відродження та ефективного використання об’єктів культур-
ної спадщини заходи щодо:

розроблення та затвердження порядку відбору проектів ремонтно- реставраційних та 
консерваційних робіт стосовно пам’яток культурної спадщини, у тому числі замків, інших 
фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексів, які будуть реалізовані в рам-
ках програми «Велике будівництво», сприяння розробленню необхідної проектної та іншої 
документації та проведенню робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ре-
монту та пристосування відповідних об’єктів культурної спадщини;

розроблення та затвердження у складі генеральних планів населених пунктів, внесених 
до Списку історичних населених місць України, на території яких розташовані об’єкти куль-
турної спадщини, проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт, які будуть 
реалізовуватися за відповідним напрямом;

розроблення та затвердження науково-проектної документації із визначення меж і 
режимів використання буферних зон об’єктів всесвітньої спадщини, планів управління 
об’єктами всесвітньої спадщини;

забезпечення належної підготовки документів щодо номінування об’єктів культурної 
спадщини для внесення їх до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

активізації діяльності з повернення культурних цінностей, незаконно вивезених, еваку-
йованих з території України під час воєн і збройних конфліктів, а також тимчасово виве-
зених і неповернутих;

забезпечення функціонування інформаційного ресурсу щодо об’єктів культурної спад-
щини і культурних цінностей та формування національної інфраструктури даних про та-
кі об’єкти та цінності;

забезпечення підготовки фахівців з реставрації пам’яток нерухомої культурної спадщи-
ни, опрацювавши питання щодо включення відповідної спеціальності до переліку галузей 
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в галузі 
знань «Архітектура та будівництво»;

б) за напрямом з розбудови сучасної туристичної інфраструктури України заходи щодо:
опрацювання питання щодо розроблення та затвердження державної цільової програ-

ми, спрямованої на розвиток сфери туризму в Україні, створення сучасної туристичної інф-
раструктури;

сприяння залученню інвестицій та реалізації інвестиційних проектів у сфері туризму;
здійснення маркетингових досліджень щодо сучасних тенденцій розвитку ринку турис-

тичних послуг;
запровадження в рамках розвитку туризму програм з мобільності молоді та підтрим-

ки подорожей літніх людей;
здійснення моніторингу та аналізу показників надходжень бюджету від сфери туризму 

в Україні для визначення перспективних шляхів розвитку цієї сфери;
актуалізації показників збору статистичної інформації про внутрішній та в’їзний туризм, 

удосконалення механізмів обробки такої інформації;
сприяння проведенню міжнародних заходів у сфері розвитку туризму в Україні;
промоції туристичного потенціалу України у світі, зокрема шляхом створення багато-

мовного порталу про туристичні дестинації, об’єкти культурної спадщини України;
реалізації на базі культурно-інформаційних центрів у складі закордонних дипломатич-

них установ України культурно-мистецьких проектів, спрямованих на промоцію української 
культури у світі, зокрема щодо об’єктів культурної спадщини, потенціалу туристичної інф-
раструктури України;

забезпечення інформаційного висвітлення історій успіху з реалізації в Україні проектів з 
модернізації та розбудови об’єктів культурної та туристичної інфраструктури;

в) за напрямом зі сприяння розвитку креативних індустрій заходи щодо:
опрацювання питання щодо розроблення та затвердження державної цільової програми 

з розвитку народних художніх промислів України; актуалізації стратегічних планів з розви-

тку державних кіностудій; реалізації на умовах державно-приватного партнерства проекту 
«Будинок музики», вирішення питання щодо розміщення такого закладу;

запровадження нових моделей діяльності закладів культури, зокрема як поліфункціо-
нальних центрів культурних послуг та креативних хабів;

2) ужити в установленому порядку заходів щодо удосконалення механізмів фінансуван-
ня сфери культури, у тому числі щодо запровадження нових підходів до умов оплати пра-
ці працівників культури з урахуванням показників результативності, ефективності та якості;

3) опрацювати в установленому порядку питання щодо:
залучення додаткових джерел фінансування сфери культури, збільшення, починаючи з 

2021 року, видатків на її фінансування відповідно до обґрунтованих потреб з метою стабі-
лізації та забезпечення сталого розвитку;

можливості фінансування проектів розвитку культурної інфраструктури за рахунок ко-
штів Державного фонду регіонального розвитку;

визначення особливостей здійснення державно-приватного партнерства у сфері куль-
тури, туризму, управління пам’ятками культурної спадщини;

створення сприятливих умов для розвитку туристичних дестинацій України, їх популя-
ризації на світовому туристичному ринку;

актуалізації положень законів України «Про культуру», «Про професійних творчих пра-
цівників та творчі спілки», «Про кінематографію», «Про державну підтримку кінематогра-
фії в Україні», «Про охорону культурної спадщини», «Про туризм», «Про народні художні 
промисли», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», підготувати та внести в установленому 
порядку на розгляд Верховної Ради України відповідні законопроекти;

4) вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування заходів, передбаче-
них цим Указом;

5) щопівроку інформувати про стан виконання цього Указу.
2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям актуалізувати регіональні 

стратегії розвитку, зокрема в частині цілей і завдань у сфері культури і туризму.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування передбачати в місцевих бюдже-

тах видатки на реалізацію заходів у сфері культури і туризму відповідно до обґрунтова-
них потреб.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
18 серпня 2020 року
№ 329/2020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 5 серпня 2020 р. № 720 
Київ

Про затвердження Порядку перевезення анатомічних 
матеріалів людини в межах України, ввезення таких 
матеріалів на митну територію України та вивезення  

їх за межі митної території України
Відповідно до частини третьої статті 23 Закону України «Про застосування транспланта-

ції анатомічних матеріалів людині» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України, вве-

зення таких матеріалів на митну територію України та вивезення їх за межі митної терито-
рії України, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 серпня 2020 р. № 720

ПОРЯДОК 
перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України,  ввезення таких матеріалів на 

митну територію України та вивезення їх за межі митної території України
Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм перевезення анатомічних матеріалів людини в межах Укра-
їни, ввезення таких матеріалів на митну територію України та вивезення за межі митної терито-
рії України.

2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на про-
вадження господарської діяльності з медичної практики, що передбачає право надання медичної 
допомоги із застосуванням трансплантації, суб’єктів господарювання, які провадять діяльність, 

пов’язану з трансплантацією, та інших суб’єктів господарювання, що залучаються до перевезен-
ня анатомічних матеріалів людини в межах України, ввезення таких матеріалів на митну територію 
України та вивезення їх за межі митної території України.

3. Анатомічні матеріали людини для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів перево-
зяться в межах України, ввозяться на митну територію України та вивозяться за межі митної терито-
рії України упакованими у стерильні ємності (пакети), які розміщені в теплоізолюючих контейнерах.

4. Анатомічні матеріали людини, призначені для використання в науково-дослідних чи на-
вчальних цілях, ввозяться в Україну в упаковці, яка забезпечує придатність використання анато-
мічного матеріалу людини за призначенням.

5. Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність, пов’язану з трансплантацією, можуть за-
лучати до перевезення анатомічних матеріалів людини інших суб’єктів господарювання відповід-
но до договору про надання послуг з перевезення анатомічних матеріалів людини. До договору з 
таким суб’єктом господарювання включаються його зобов’язання щодо гарантій дотримання ви-
мог і стандартів перевезення анатомічних матеріалів людини, які визначаються МОЗ.

6. Митний контроль анатомічних матеріалів людини для трансплантації та/або виготовлення бі-
оімплантатів здійснюється відповідно до Митного кодексу України.

Особливості перевезення анатомічних  матеріалів людини в межах України
7. Перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України для трансплантації здійсню-

ється після визначення сумісності пари донор-реципієнт до суб’єктів господарювання, які мають 
ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що передбачає право на-
дання медичної допомоги із застосуванням трансплантації.

8. Перевезення анатомічних матеріалів людини, які застосовуються для трансплантації, та їх 
зберігання під час перевезення здійснюються бригадою вилучення анатомічних матеріалів люди-
ни або представниками закладу охорони здоров’я, бюро судово-медичної експертизи чи іншого 
уповноваженого суб’єкта господарювання, з яким укладено договір про надання послуг з переве-
зення анатомічних матеріалів людини, особисто або з використанням транспортних чи технічних 
засобів, що забезпечують збереження анатомічних матеріалів людини в належному стані, у поряд-
ку та з дотриманням вимог і стандартів, які визначаються МОЗ.

9. Оплата послуг з перевезення анатомічних матеріалів людини для трансплантації здійснюєть-
ся за рахунок закладу охорони здоров’я, в якому буде проведена трансплантація, або за рахунок 
коштів, не заборонених законодавством.

10. Анатомічні матеріали людини, призначені для виготовлення біоімплантатів, можуть перево-
зитися виробником біоімплантатів або уповноваженим суб’єктом господарювання, з яким укладе-
но договір про надання послуг з перевезення анатомічних матеріалів людини, особисто або з вико-
ристанням транспортних чи технічних засобів, що забезпечують збереження анатомічних матеріалів 
людини в належному стані, у порядку та з дотриманням вимог і стандартів, які визначаються МОЗ.

Ввезення анатомічних матеріалів людини на митну  
територію України та вивезення їх за межі митної території України

11. Анатомічні матеріали людини у вигляді органів чи їх частин, призначених для трансплан-
тації, можуть ввозитися на митну територію України та вивозитися за межі митної території Укра-
їни в рамках міжнародного співробітництва спеціалізованою державною установою у сфері тран-
сплантації органів, тканин та клітин згідно з обміном анатомічними матеріалами людини у вигляді 
органів чи їх частин відповідно до законодавства.

12. Гемопоетичні стовбурові клітини для трансплантації можуть ввозитися на митну терито-
рію України та вивозитися за межі митної території України суб’єктами міжнародного співробітни-
цтва у сфері застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині, визначеними частиною 
другою статті 21 Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів люди-
ні», чи їх представниками особисто або з використанням транспортних чи технічних засобів, що 
забезпечують збереження анатомічних матеріалів людини в належному стані, чи суб’єктами гос-
подарювання, з якими укладено договори про надання послуг з перевезення таких анатомічних 
матеріалів людини.

13. Анатомічні матеріали людини, призначені для виготовлення біоімплантатів, ввозяться на 
митну територію України та вивозяться за межі митної території України виробниками біоімплан-
татів або суб’єктами господарювання, з якими укладено договори про надання послуг з переве-
зення анатомічних матеріалів людини, особисто або з використанням транспортних чи технічних 
засобів, що забезпечують збереження анатомічних матеріалів людини в належному стані.

14. Анатомічні матеріали людини, призначені для використання в науково-дослідних чи на-
вчальних цілях, ввозяться на митну територію України та вивозяться за межі митної території 
України суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльнос-
ті з медичної практики, закладами вищої та післядипломної освіти, які здійснюють підготовку фа-
хівців за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», іншими суб’єктами господарюван-
ня, які в процесі провадження своєї діяльності використовують анатомічні матеріали людини, або 
суб’єктами господарювання, з якими укладено договори про надання послуг з перевезення ана-
томічних матеріалів людини, особисто або з використанням транспортних чи технічних засобів.

15. Ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України ана-
томічних матеріалів людини у вигляді органів чи їх частин, призначених для трансплантації, здій-
снюється в супроводі представника спеціалізованої державної установи у сфері трансплантації 
органів, тканин та клітин.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +13 +18 +22 +27 Черкаська +12 +17 +27 +32
Житомирська +12 +17 +22 +27 Кіровоградська +13 +18 +28 +33
Чернігівська +13 +18 +21 +26 Полтавська +13 +18 +27 +32
Сумська +12 +17 +21 +26 Дніпропетровська +14 +19 +28 +33
Закарпатська +12 +17 +23 +28 Одеська +17 +22 +29 +34
Рівненська +12 +17 +22 +27 Миколаївська +16 +21 +29 +34
Львівська +11 +16 +22 +27 Херсонська +17 +22 +28 +33
Івано-Франківська +11 +16 +22 +27 Запорізька +16 +21 +28 +33
Волинська +12 +17 +22 +27 Харківська +12 +17 +27 +32
Хмельницька +12 +17 +22 +27 Донецька +13 +18 +28 +33
Чернівецька +11 +16 +22 +27 Луганська +12 +17 +27 +32
Тернопільська +12 +17 +22 +27 Крим +17 +22 +27 +32
Вінницька +12 +17 +26 +31 Київ +16 +18 +24 +26

Укргiдрометцентр

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Кримінальне провадження: 11-сс/991/518/20, справа № 991/4519/20

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду Кому: Кабаєв Сергій Іва-
нович 

викликає Вас як підозрюваного на 14 годину 00 хви-
лин 16 вересня 2020 року

Місцезнаходження/місце 
проживання:
м. Київ, вул. Данькевича, 
буд. 1/79, кв. 177

у справі: за апеляційною скаргою прокурора Спеціа-
лізованої антикорупційної прокуратури Офісу Гене-
рального прокурора Перова Андрія Вікторовича на 
ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду 
від 12 червня 2020 року
Місцезнаходження суду: м. Київ, пров. Хрестовий, 
буд. 4, 
зала судового засідання № 1 

Додатково просимо надати 
такі документи:
документи, що посвідчу-
ють особу 

Суддя                                                                                                І. О. Калугіна
 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші по-
дібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відря-
дження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуван-
ням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна за-
гроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити  
про неможливість прибуття до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивіль-
ного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбут-
тя обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника - 
статтею 324 КПК України, потерпілого - статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників - статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта - статтею 327  КПК України.

Розцінки вартості одиниці друкованої площі (грн./1 см2) для прове-
дення (розміщення матеріалів) передвиборної агітації в газеті «Газета по-
українськи» та журналі «Країна» за рахунок коштів виборчих фондів на пе-
ріод з «05» вересня 2020 року до «23» жовтня 2020 року включно.

Газета «Газета по-українськи»:
— четвер з ТБ (тижневик, регіон розміщення — Україна, тираж —  

251 635 прим.): перша стор., колір — 263,48 грн; внутрішня стор., ч/б — 
131,74 грн; внутрішня стор., колір — 158,09 грн.

— четвер з ТБ (тижневик, регіон розміщення — місто Київ та Київська 
область, тираж — 85 565 прим.): перша стор., колір — 109,41 грн; внутріш-
ня стор., ч/б — 47,11 грн; внутрішня стор., колір — 56,53 грн.

— четвер з ТБ (тижневик, регіон розміщення — Західна Україна, тираж 
— 81 686 прим.): перша стор., колір — 44,12 грн; внутрішня стор., ч/б — 
22,73 грн; внутрішня стор., колір — 27,28 грн.

— четвер з ТБ (тижневик, регіон розміщення — Центральна Україна, ти-
раж — 84 384 прим.): перша стор., колір — 44,12 грн; внутрішня стор., ч/б 
— 22,73 грн; внутрішня стор., колір — 27,28 грн.

Журнал «Країна» (тижневик, день виходу — четвер, регіон розміщення 
— Україна, тираж — 21800 прим.) внутрішня стор., колір — 72,12 грн.

Вартість одиниці друкованої площі (грн./1 см2) зазначена з урахуванням 
ПДВ.

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»
Номер лота: GL15N618950

Короткий опис активів (майна) в лоті: Пул активів, що складається з 
прав вимоги та інших майнових 
прав за кредитними договорами, 
що укладені з суб’єктами господа-
рювання, прав вимоги за кредит-
ними договорами, що укладені з 
фізичними особами, дебіторської 
заборгованості та майнових прав 
за дебіторською заборгованістю

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

08.09.2020

Час проведення відкритих торгів (аук-
ціону)/електронного аукціону:

Точний час початку проведення 
відкритих торгів (аукціону)/ елек-
тронного аукціону по кожному ло-
ту вказується на веб-сайті http://
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: https://www.fg.gov.ua/lot/163988

Артемівський міськрайонний суд Донецькоі області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає кримі-
нальну справу за обвинуваченням Чинякової Світлани Олек-
сандрівни у скоєнні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинувачена по справі Чинякова Світлана Олександрівна, 
25.10. 1980 р.н. викликається до суду (м. Бахмут, Донецька 
область, вул. Миру, 5, кім. 302) для розгляду  кримінально-
го провадження. Останнє  відоме суду місце реєстрації обви-
нуваченої за адресою: 84523, Донецька область, м. Сіверськ,  
вул. Тиха, (К.Лібкнехта), буд. 48. Підготовче судове засідання 
призначене на 27 серпня 2020 року о 14.00 годині.

Суддя Погрібна Н.М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,  
буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження № 242/480/17  
(1-кп/227/91/2019) за обвинуваченням Іщенка Ярослава Ігоро-
вича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 
КК України.

Обвинувачений Іщенко Ярослав Ігорович, 01 січня 1991 ро-
ку народження, що мешкає за останньою відомою адресою: 
Донецька область, м. Слов’янськ, пров. Малояровий, 8, викли-
кається на 13:00 годину 27 серпня 2020 року до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 10, для участі у підго-
товчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В.В,  
судді Левченко A.M., Корнєєва В.В. 

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004 м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,  
буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження   
№ 242/3056/15 к за обвинуваченням Дузенка Олександра Ві-
кторовича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 березня 
1981 року народження, останнє відоме місце мешкання якого: 
вул. Генерала Антонова, 5/104, м. Донецьк Донецької облас-
ті, викликається на 10:00 годину 02 вересня 2020 року до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 10, для участі у 
підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В.В,  
судді Левченко A.M., Здоровиця О.В.

Дзержинський  міський суд Донецької області (розташова-
ний за адресою 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
кримінальне провадження за обвинуваченням Тарєєва Дми-
тра Сергійовича, 19.05.1986 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК 
України. Обвинувачений Тарєєв Д.С. (проживає за адресою:  
м. Донецьк, вул. Марковнікова, 228) викликається на 
07.09.2020 року о 10-00 год. до суду, каб. № 7, для участі у 
розгляді справи по суті, головуючий суддя Нємиш Н.В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здій-
снюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який 
переховується від органів слідства та суду з метою ухилен-
ня від кримінальної відповідальності (спеціальне судове про-
вадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук.

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

Втрачені документи на судно Амур-

«Д», 1981 рік випуску, УМД-105-К, суд-

новий білет 019518 від 13.07.1981, а та-

кож на морський катер проекту 371-У, 

Регістровий N-M-0200534 «Зоря», порт 

приписки – Миколаїв, плавзасоби зна-

ходяться на балансі ДП НВКГ «Зоря»-

«Машпроект», Код ЄДРПОУ 31821381, 

вважати недійсними.

Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «ЧЖИШЕН УКРАЇНА» (код 

ЄДРПОУ 42916339) повідомляє, що до-

віреність від 07.03.2019, видана Ком-

панією-засновником Товариства —  

ЧЖИ ШЕН ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП ЛІМІТЕД 

(the company ZHI SHENG INTERNATIONAL 

GROUP LIMITED, гонконгська компанія) 

на ім’я громадянина України Колесни-

ка Андрія Андрійовича на представни-

цтво інтересів Компанії в Україні як за-

сновника Товариства, скасовано Ком-

панією-засновником на підставі Наказу  

№ 3 від 30.09.2019.

НКРЕКП інформує про відкриття про-
вадження у справі № 640/13104/20 за 
позовом ПАТ «Запоріжжяобленерго» 
до НКРЕКП, про визнання протиправним 
та нечинним пункту 6.5. Типового дого-
вору електропостачальника про надан-
ня послуг з розподілу (передачі) елек-
тричної енергії Додатку № 4 до Правил 
роздрібного ринку електричної енергії, 
затверджених постановою НКРЕКП від 
14.03.2018 № 312, засідання у якій при-
значено на 15.09.2020 о 09.00 в примі-
щенні Окружного адміністративного су-
ду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Пе-
тра Болбочана, 8, зал судових засідань 
№ 3.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого: Півня Артема Миколайовича (к/п  
№ 42016200350000049), обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, для розгля-
ду кримінального провадження та повідомляє, що судовий розгляд по суті відбудеться: стосовно Півня A.M. — 09.09.2020р. о  
10 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.

Півень A.M. повідомляється про те, що ухвалою суду від 10.04.2019 р. прийнято рішення про здійснення стосовно нього спе-
ціального судового провадження.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Новик В.П.

Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» (надалі - Банк) повідомляє про внесення до:
— Правил (договірних умов) відкриття та комплексного розрахунково–касового обслуговування бан-

ківських рахунків фізичних осіб в АТ «УКРСИББАНК» (далі – Правила), які розміщені для ознайомлення на 
сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані 
в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від 09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, а саме:

1. У зв’язку із запровадженням можливості видачі електронного платіжного засобу без проставлен-
ня власноручного підпису Держателя:

1.1. викласти термін «CVV2» (Card verification value) у новій редакції, а саме:
««CVV2» (Card verification value) — код, «CVC2» (Card verification code) — код – 3-значний код безпеки, 

який надрукований на зворотній стороні картки МПС «Visa Inc.» або «Master Card Worldwide» відповідно  
і використовується як додатковий захист від підробки картки. Номер CVC2 або CVV2 є підписом Клієнта 
та прирівнюється до ПІН при оплаті товарів та послуг у мережі Інтернет;»;

1.2. викласти підпункт 3.1.1. пункту 3.1. Розділу 3 Правил у новій редакції, а саме:
«3.1.1. При отриманні картки Держатель повинен кульковою ручкою поставити особистий підпис 

на документі Банку про підтвердження одержання картки та ПІН-конверту (у разі якщо надання ПІН-
конвертів передбачено умовами Продукту, в рамках якого випущено картку), а також проставити підпис 
на смузі для підпису на картці, у випадку наявності такої смуги в присутності уповноваженої особи Бан-
ку.»;

2. У зв’язку з оптимізацією процесу надсилання інформаційних повідомлень:
2.1. після абзацу 2 у підпункті 2.12.8 пункту 2.12. розділу 2 Правил додати новий абзац, а саме:
« — не надсилати інформаційні повідомлення за операціями, які проведені з використанням віртуаль-

ної картки, у разі відключення клієнтом функції інформування, в налаштуваннях мобільного додатку та/
або мобільного телефону; та/або»;

2.2. доповнити новим підпунктом 4.1.31. пункту 4.1. Розділу 4 Правил, а саме:
«4.1.31. Клієнт надає свою згоду на відмову від отримання інформаційних повідомлень про здійсне-

ні операції з використанням електронного платіжного засобу в рамках мінімального розміру транзакцій. 
Розмір мінімальної транзакції являє собою мінімальний та обмежений розмір за однією транзакцією 

Клієнта, за якою Банк не надсилає інформаційне повідомлення про здійснену операцію за електронним 
платіжним засобом. Максимальний розмір мінімальної транзакції за якою Клієнт відмовляється отриму-
вати інформаційні повідомлення про здійснені операції з використанням електронного платіжного за-
собу визначається Банком та  актуальна інформація про який розміщується на загальнодоступному ре-
сурсі, веб-сайті Банку в мережі Інтернет та/або інформація про який надається інформаційно-довідко-
вою службою Банку. 

У випадку незгоди Клієнта щодо запропонованих змін до Правил про надання згоди на відмову від 
отримання інформаційних повідомлень про здійснені операції з використанням електронного платіжно-
го засобу в рамках мінімального розміру транзакцій, то Клієнт має діяти у порядку передбаченим пунк-
том 11.2. Правил.»;

2.3. викласти підпункт 4.2.22. пункту 4.2. Розділу 4 Правил у новій редакції, а саме:
«4.2.22.  Повідомляти Держателя картки про здійснені операції з використанням картки шляхом над-

силання інформаційних повідомлень на телефонний номер Держателя, підключений до послуги Star 
Inform/Star Inform+. Непідключення Держателем картки до послуги Star Inform/Star Inform+ та/або від-
ключення в налаштуваннях мобільного додатку та/або мобільного телефону функції інформування вва-
жається відмовою Держателя картки від отримання повідомлень Банку про здійснені операції з викорис-
танням картки.»;

2.4. доповнити новим підпунктом 4.3.25. пункту 4.3. Розідлу 4 Правил, а саме:
«4.3.25. Відмовитись, шляхом зміни налаштувань мобільного додатку та/або мобільного телефону від 

отримання повідомлень (інформування), за операціями, які здійснені з використанням картки, Віртуаль-
ної картки. Клієнт усвідомлює, що у випадку відмови від отримання повідомлень (інформування), за опе-
раціями, які здійснені з використанням картки, Віртуальної картки  вважається, що Банк виконав відпо-
відне повідомлення (інформування).»;

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому видан-
ні, а саме: 20.08.2020 р.

Датою початку дії змін до Правил  є  дата опублікування актуалізованих Правил на офіційній веб-
сторінці (веб-сайті) Банку в мережі Інтернет.

В.о. Начальника Юридичного департаменту     Богданцов К.М.
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