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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ІГОР КУЗІН:
«Одна з причин поширення 

COVID-19 в Україні  
і світі — недостатня 

обізнаність  
і мотивованість  
населення щодо 

дотримання 
профілактичних 

заходів».

Увагу — освітній 
інфраструктурі

«ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО».  До кінця року з’явиться 7 тисяч но-
вих місць у школах, 27 тисяч школярів навчатимуться у поліпше-
них умовах, заплановано відкрити близько 100 шкіл, які відбудову-
ють, ремонтують або реконструюють за цією програмою. Доручено 
очільникам областей особисто проінспектувати всі школи до ново-
го навчального року. Тому в пріоритеті — якнайшвидше завершен-
ня будівельних робіт на об’єктах навчального профілю. На цьому 
наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов 
під час селекторної наради з головами ОДА щодо реалізації про-
грами «Велике будівництво», повідомляє пресслужба відомства.

«Турбує питання, як розпочнеться новий навчальний рік з ура-
хуванням обмежень «червоних», «помаранчевих» та «жовтих» 
зон. Ми очікуємо злагодженого початку навчального року й мак-
симального рівня комунікації для батьків і педколективів. На жаль, 
країна входить у турбулентний режим. Та наша мета незмінна: до 
вересня заплановані школи мають бути готові, а школярі мають 
сісти за парти в оновлених, максимально комфортних для навчан-
ня класах», —  наголосив Олексій Чернишов.

11,2%
становило скорочення виробництва 

сільськогосподарської продукції  
в січні — липні 2020 порівняно з торішнім 

аналогічним періодом, за даними Держстату

Він любив повторюва
ти, що наука — це йо

го життя, а академія — 
не просто робота, а дру
га, й можливо, єдина ро
дина. Останнє прижиттє
ве інтерв’ю незмінний про
тягом  58 років президент 
Національної академії на
ук України дав «Урядово
му кур’єру» 7 липня цьо
го року. Як відомо, вибори 
нового очільника і президії 
НАН України мали відбу
тися у квітні, однак цьому 
завадила пандемія коро
навірусної хвороби, і їх пе
ренесли на осінь. На жаль, 
імені свого наступника Бо
рис Євгенович не дізнаєть
ся, але важливі думки з ці
єї ексклюзивної розмови 
будуть не зайвими для ро
зуміння того, що буде з віт
чизняною наукою в май
бутньому.

Цитати з ексклюзив-
ного інтерв’ю  президен-
та НАН України академіка 
Бориса Патона: «Пандемія 
COVID-19 показала, як не-
припустимо багато ресур-
сів ми марнуємо  на друго-
рядні потреби і не звертає-
мо уваги на головне — гло-
бальні проблеми»: 

«Коли мене вперше об
рали президентом тоді ще 
Академії наук УРСР, я по
ставив за мету зробити 
зв’язки між наукою та ви
робництвом максимально 
тісними. Бо вчені — не річ 
у собі й не річ для себе, під
сумки їхньої роботи мають 
втілюватися у  прак
тику, давати очевид
ну й відчутну користь 
суспільству та дер
жаві. 

Ровесник академії
УТРАТА. Президент НАН України академік Борис Патон 
пішов у засвіти на 102-му році життя

В.о. генерального директора Центру громадського 
здоров’я МОЗ про недостатній рівень усвідомлення ваги 
персональної відповідальності кожного громадянина 
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80% об’єктів культури потребують негайної реставрації
Любомира КОВАЛЬ,  

«Урядовий кур’єр»

ЗБЕРЕГТИ, ВІДНОВИТИ, 
СТВОРИТИ. Днями Президент 
України підписав указ про під
тримку культури, який опубліко
вано в «УК» 20 серпня. Пояснюю
чи причини появи документа, йо
го мету та основні напрями, міністр 
культури та інформаційної полі
тики Олександр Ткаченко навів 
кілька не дуже втішних цифр.

«У 2020 році через кризу бю
джетна галузь нашої культури 
зрівнялася за фінансуванням з 
Албанією, де на ці цілі витрачають 
0,2% ВВП. І це найменше бюджет
не фінансування. Якщо не врахо
вувати мільярда, наданого на по
долання карантину, це 7,9 мільяр
да гривень на рік. І це надзвичайно 
мало», — зазначив міністр.

У підпорядкуванні Мінкульту
ри перебувають понад 130 тисяч 

нерухомих об’єктів — музеї, зам
ки, театри, садиби тощо. 80% з них 
потребують негайної реставрації. 
Але із 2008 року капітальні видат
ки було фактично заморожено. А 
точкові мізерні вливання не ряту
вали ситуацію. 

«Латати ці дірки, яких дуже ба
гато, просто немає змоги. Тож ми 
порахували, що на здійснення 
програм зі збереження й рекон
струкції цих об’єктів у найближ
чі чотири роки потрібно понад 55 
мільярдів гривень. Щороку пла
нують надавати 10—15 мільярдів, 
а насамперед у роботу візьмуть 
близько 100 об’єктів, які вже ма
ють проєктну документацію. Про
те йдеться не лише про реставра
цію та реконструкцію», — заува
жив урядовець.

Міністерство планує створю
вати так звані центри культур
них послуг. Це трансформація 
наприклад старих клубів чи бі

бліотек у сучасні центри тяжін
ня для місцевого населення, де 
може бути кінотеатр, онлайн
бібліотека, спортивні гуртки й 
мистецькі групи. Пілотні про
єкти вже цьогоріч реалізують у 
Херсонській, Луганській, Доне
цькій, Чернівецькій, Закарпат
ській областях.

Президентський указ спрямо
вано на відродження місцевого ту
ризму. Нині, під час коронакризи, 
чимало українців стали мандру
вати власною країною. А щоб при
вабити їх у певну місцевість, мож
на, скажімо, створити нові аудіогі
ди для місцевих пам’яток для про
ведення цікавих екскурсій, рес
таврувати старі експонати, дода
ти нові. 

Подбають і про туристичну інф
раструктуру. Адже мандрува
ти Україною є де, але не завжди 
є чим і як. Тож у планах — залу
чити інвестиції, розробити програ

ми мобільності для молоді й літніх 
людей.

Фокус цього указу свідчить про 
можливості для розвитку креа
тивної економіки. Це мода, дизайн, 
нові медіа й ІТ, книговидання, ар
хіви, урбаністика, інші послуги, 
якот народні промисли. Адже їх 
останнім часом не фінансували. А 
вони існують і навіть розвивають
ся, експортуючи щороку продук
ції на близько 150 мільйонів євро. 
До цього напряму слід залучити 
значно більше цікавості й фінансів.

Заплановано відновити бібліо
теки, яких в Україні понад 16 ти
сяч. Проте близько 80% літератури 
там — видання до 1991 року. Тому 
й відвідують ці заклади найчасті
ше діти або літні люди. Тож плану
ють трансформувати самі заклади 
і звичку до читання.

Передбачає указ і зміни до за
конів про культуру, кіно, туризм, 
збереження культурної спадщи

ни тощо. Є напрацювання таких 
змін у міністерстві й розробле
ні спільно з громадськими ініціа
тивами, народними депутатами. 
Найближчим часом почнеться їх 
публічне обговорення. Міністр за
значив, що в Україні понад 1,3 ти
сячі закладів мистецької освіти — 
мистецьких та інших шкіл і ви
шів. Трансформація підходів до 
розвитку галузі, коли заклади не 
просто отримують фінансування, 
а вкладення спрямовують в учнів 
і студентів, теж є у планах мініс
терства.

Олександр Ткаченко зазначив, 
що указ — це можливість для дер
жави поглянути на культуру по
слідовно. Ідеться про системний 
підхід незалежно від того, хто очо
люватиме міністерство і як зміню
ватимуться політики. Він закладає 
підвалини середньотермінового 
погляду на зміни у креативній еко
номіці й культурі.
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ДОКУМЕНТИ
25 Чернігівська  

область
25524000000 отг м. Ічня 0,000475081

25 Чернігівська  
область

25525000000 отг смт Куликівка 0,000160709

25 Чернігівська  
область

25528000000 отг м. Семенівка 0,000301847

25 Чернігівська  
область

25529000000 отг смт Сосниця 0,000180187

25 Чернігівська  
область

25530000000 отг смт Срібне 0,000174972

25 Чернігівська  
область

25531000000 отг смт Талалаївка 0,000291727

25 Чернігівська  
область

25532000000 отг смт Холми 0,000095424

25 Чернігівська  
область

25534000000 отг с. Високе 0,000003856

25 Чернігівська  
область

25535000000 отг смт Варва 0,000451486

25 Чернігівська  
область

25536000000 отг м. Городня 0,000480192

25 Чернігівська  
область

25537000000 отг смт Линовиця 0,000001199

25 Чернігівська  
область

25538000000 отг м. Ніжин 0,001731267

25 Чернігівська  
область

25539000000 отг м. Новгород-Сіверський 0,000102230

25 Чернігівська  
область

25540000000 отг м. Борзна 0,000169126

25 Чернігівська  
область

25541000000 отг с. Новий Білоус 0,000090534

25 Чернігівська  
область

25542000000 отг с. Киїнка 0,000087722

25 Чернігівська  
область

25201100000 м. Чернігів 0,011790467

25 Чернігівська  
область

25203100000 м. Прилуки 0,001552766

25 Чернігівська  
область

25301301000 м. Бахмач 0,000887049

25 Чернігівська  
область

25301501000 с. Бахмач 0,000009721

25 Чернігівська  
область

25307527000 с. Олексіївщина 0,000177335

25 Чернігівська  
область

25307515000 с. Красилівка 0,000171052

25 Чернігівська  
область

25308402000 смт Понорниця 0,000017521

25 Чернігівська  
область

25311401000 смт Березна 0,000200304

25 Чернігівська  
область

25312509000 с. Ніжинське 0,000607387

25 Чернігівська  
область

25312515000 с. Кукшин 0,000002009

25 Чернігівська  
область

25313525000 с. Шептаки 0,000210041

25 Чернігівська  
область

25315401000 смт Ладан 0,000150253

25 Чернігівська  
область

25315511000 с. Заїзд 0,000133112

25 Чернігівська  
область

25315535000 с. Сухополова 0,000230859

25 Чернігівська  
область

25316405000 смт Ріпки 0,000241527

25 Чернігівська  
область

25316519000 с. Неданчичі 0,000096026

25 Чернігівська  
область

25316520000 с. Нові Яриловичі 0,000066599

25 Чернігівська  
область

25318501000 с. Авдіївка 0,000014112

25 Чернігівська  
область

25321514000 c. Киселівка 0,000012979

25 Чернігівська  
область

25321537000 с. Вознесенське 0,000149236

25 Чернігівська  
область

25321523000 с. Пакуль 0,000049106

26 м. Київ 26000000000 м. Київ 0,098489520».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 серпня 2020 р. № 722 
Київ

Про внесення змін до порядків, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 листопада 2016  р. № 827
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюдже-

ті для підтримки регіональної політики, і Порядку проведення конкурсного відбору 
проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів дер-
жавного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827 «Деякі питання фінансу-
вання програм та проектів регіонального розвитку»  (Офіційний вісник України, 2016 
р., № 92, ст. 3001; 2020 р., № 16, ст. 624), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 серпня 2020 р. № 722 

ЗМІНИ,  
що вносяться до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 листопада 2016 р. № 827
1. Підпункт 8 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для підтримки регіональної політики, викласти в такій редакції: 
«8) оплати (відшкодування) витрат, пов’язаних із залученням експертів (прове-

дення оцінювання проектів регіонального розвитку, поданих заявниками для прове-
дення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовува-
тися за рахунок бюджетних коштів, отриманих підприємством, установою або орга-
нізацією, що належать до сфери управління Мінрегіону);». 

2. У пункті 8 Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального 
розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отри-
маних від Європейського Союзу, слова «відповідно до Меморандуму про взаєморо-
зуміння та проектної угоди між Мінрегіоном та Управлінням Організації Об’єднаних 
Націй з обслуговування проектів та» замінити словами «, залученими відповідним  
підприємством, установою або організацією, що належать до сфери управління Мін-
регіону, відповідно до». 

ОГОЛОШЕННЯ

Розцінки одиниці вартості друкованої площі для про-

ведення передвиборної агітації за рахунок коштів вибор-

чих фондів в газеті «ФАКТЫ» становлять за 1 шпальту 

А3 формату: 185 000 тис. грн з ПДВ —  загальний тираж; 

135 000 тис. грн з ПДВ — тираж на центр; 112 750 грн з 

ПДВ — тираж на обраний регіон.  

Свідоцтво про держреєстрацію друкованого ЗМІ  

КВ №2728 від 14.08.97 

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 
21) розглядає кримінальне провадження за обвинува-
ченням Пазюри Віктора Олександровича у скоєнні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ст.ст.2583 ч.1, 
365 ч.2 КК України. В підготовче судове засідання по да-
ній справі, яке відкладене та призначене на 07 вересня 
2020 року, о 08:30 годині, викликається обвинувачений 
Пазюра Віктор Олександрович, 11 квітня 1969 року наро-
дження, який зареєстрований та проживає за адресою: 
вулиця Дніпровська, будинок №2, квартира №137, місто 
Краматорськ Донецької області. 

Суддя Лутай А.М.

Краматорський міський суд Донецької області розгля-
дає кримінальну справу №234/9109/15-к (провадження 
№1-кп/234/22/20) за обвинуваченням Келемана Сергія 
Ярославовича за ст.258-3 ч. 1 КК України.

Викликається обвинувачений: Келеман Сергій Яросла-
вович, який проживає за адресою: Донецька область, м. 
Краматорськ, вул. Хабаровська, 40-7 на 02 вересня 2020 
року о 14-00 годині для участі у судовому засіданні, яке 
відбудеться в приміщенні Краматорського міського суду 
Донецької області за адресою Донецька область, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21, каб. №22/3.

Суддя А.О. Михальченко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає кримінальне провадження № 1-кп/243/139/2020 
(42017050000000114) відносно Немиткіна Дениса Олек-
сандровича за підозрою у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Немиткін Денис Олександрович, 
17.11.1977р.н., останнє відоме місце мешкання якого: 
Донецька область, м. Горлівка, вул. Макарова, буд. 40 
викликається у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 09 вересня 2020 року об 11 годині 30 хвилин у 
розгляді кримінального провадження.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутністю. 

Суддя Н. О. Дюміна

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

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання делегації України для участі  

у Тристоронній контактній групі
1. Внести до Указу Президента України від 5 травня 2020 року № 167 «Про делега-

цію України для участі у Тристоронній контактній групі» (зі змінами, внесеними Ука-
зом від 30 липня 2020 року № 302) такі зміни:

1) На часткову зміну статті 2 увести до складу делегації України для участі у Трис-
торонній контактній групі ФОКІНА Вітольда Павловича, визначивши його першим за-
ступником глави делегації (за згодою);

2) у статті 3 слова «першому заступникові» замінити словами «першим заступ-
никам».

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

м.Київ
18 серпня 2020 року
№ 327/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення О. Музиченко державним 

уповноваженим Антимонопольного комітету 
України

Призначити МУЗИЧЕНКО Ольгу Валеріївну державним уповноваженим Антимоно-
польного комітету України.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м.Київ
19 серпня 2020 року
№ 332/2020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 серпня 2020 р. № 728 
Київ

Про внесення зміни в додаток до постанови 
Кабінету Міністрів України 

від 25 листопада 2015 р. № 971
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопа-

да 2015 р. № 971 «Про затвердження переліку органів державної влади, що підляга-
ють безоплатній охороні Національною гвардією» (Офіційний вісник України, 2015 р.,  
№ 96, ст. 3292), доповнивши його після позиції
«Мінкультури 37535703»

такою позицією:
«Мінмолодьспорт 38649881».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 серпня 2020 р. № 740 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про покладення спеціальних обов’язків  

на суб’єктів ринку природного газу  
для забезпечення загальносуспільних 

інтересів у процесі функціонування ринку 
природного газу

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів 

ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 
функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, 
ст. 3226), виключивши абзац шостий пункту 14 і додаток до Положення.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 серпня 2020 р. № 966-р 
Київ

Про розподіл субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо підтримки територій,  
що зазнали негативного впливу внаслідок 

збройного конфлікту на сході України,  
у 2020 році

1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійснити 
у 2020 році розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу вна-
слідок збройного конфлікту на сході України, згідно з додатком.

2. Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій забезпечити 
погодження розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здій-
снення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 
збройного конфлікту на сході України, передбаченого цим розпорядженням, з Комі-
тетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 5 серпня 2020 р. № 966-р
РОЗПОДІЛ 

обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного 

конфлікту на сході України, у 2020 році

Код бюджету Найменування місцевого бюджету  
адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції, 
тис. гривень

Донецька область
05216100000 Бюджет м. Краматорська 2856
05218100000 Бюджет м. Покровська 2310

Запорізька область
08508000000 Бюджет Приморської міської об’єднаної тери-

торіальної громади
420

_______
Усього 5586

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 серпня 2020 р. № 967-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну 
посаду заступника Голови Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації 

України з питань цифрового розвитку, цифрових 
трасформацій і цифровізації

Погодитися з пропозицією Віце-прем’єр-міністра України — Міністра цифрової 
трансформації України Федорова М. А. щодо необхідності призначення на вакантну 
посаду заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України з питань цифрового розвитку, цифрових трасформацій і цифровізації 
шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Визначити Голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформа-
ції України Щиголя Ю. Ф. уповноваженою особою для проведення співбесіди в уста-
новленому порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 серпня 2020 р. № 968-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну 
посаду Голови Державної служби України  

з безпеки на транспорті
Погодитися з пропозицією Міністра інфраструктури України Криклія В. А. що-

до необхідності призначення на вакантну посаду Голови Державної служби Украї-
ни з безпеки на транспорті шляхом укладення контракту про проходження держав-
ної служби.

Визначити Міністра інфраструктури України Криклія В. А. уповноваженою особою 
для проведення співбесіди в установленому порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 серпня 2020 р. № 987-р 
Київ

Про виділення коштів для надання одноразової 
грошової допомоги членам сімей осіб,  
які загинули (померли) під час участі  

в антитерористичній операції, та особам, які стали 
особами з інвалідністю внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, одержаних 
під час участі в зазначеній операції

1. Виділити Міністерству у справах ветеранів 9 267,05 тис. гривень для надання 
одноразової грошової допомоги членам сімей п’яти осіб, які загинули (померли) під 
час участі в антитерористичній операції, та п’яти особам, які стали особами з інвалід-
ністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 
участі в зазначеній операції.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету.

2. Міністерству у справах ветеранів:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством розвитку еконо-

міки, торгівлі та сільського господарства і Міністерством фінансів перелік витрат, 
пов’язаних з наданням допомоги, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження;

подати до 15 жовтня 2020 р. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт 
про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 серпня 2020 р. № 998-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду 
заступника Голови Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України 
Погодитися з пропозицією Віце-прем’єр-міністра України — Міністра цифрової 

трансформації України Федорова М. А. щодо необхідності призначення на вакант-
ну посаду заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту ін-
формації України шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Визначити Голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформа-
ції України Щиголя Ю. Ф. уповноваженою особою для проведення співбесіди в уста-
новленому порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +13 +18 +22 +27 Черкаська +12 +17 +22 +27
Житомирська +12 +17 +22 +27 Кіровоградська +13 +18 +23 +28
Чернігівська +12 +17 +21 +26 Полтавська +11 +16 +21 +26
Сумська +11 +16 +20 +25 Дніпропетровська +13 +18 +23 +28
Закарпатська +12 +17 +26 +31 Одеська +17 +22 +26 +31
Рівненська +13 +17 +22 +27 Миколаївська +14 +19 +25 +30
Львівська +11 +16 +23 +28 Херсонська +16 +21 +25 +30
Івано-Франківська +11 +16 +23 +28 Запорізька +14 +19 +24 +29
Волинська +12 +17 +22 +27 Харківська +11 +16 +21 +26
Хмельницька +12 +17 +22 +27 Донецька +12 +17 +22 +27
Чернівецька +10 +15 +22 +27 Луганська +10 +15 +21 +26
Тернопільська +12 +17 +22 +27 Крим +14 +19 +24 +29
Вінницька +12 +17 +22 +27 Київ +15 +17 +23 +25

Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ
про результати конкурсу  

від  13   серпня 2020 року
1. Замовник: 
1.1. Найменування: Управління державної охорони України.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037478.
1.3. Місцезнаходження: 01024,  м. Київ, вул. Богомольця, 8. 
2. Предмет закупівлі:
2.1.Найменування предмета закупівлі: Будівництво (придбання) житла на 

умовах пайової участі та на вторинному ринку в місті Києві для військовос-
лужбовців Управління державної охорони України. 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 22 
квартири загальною площею 1739,78 кв. м.

   2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Ки-
їв, вул. Богомольця, 8.

   2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 01 
грудня 2020 року. 

3. Процедура закупівлі: конкурс (згідно з вимогами Порядку викорис-
тання коштів, передбачених у державному бюджеті України на будівни-
цтво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і началь-
ницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
16.02.2011 № 147).

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури 
закупівлі, опублікованого в державному офіційному виданні:  газета «Уря-
довий кур’єр» від 21  липня 2020 року №138 (6752).

5. Учасники-переможці: 
5.1.1. Найменування/прізвище, ім’я, побатькові: ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР»;
5.1.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника по-

датків: 37856980;
5.1.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживан-

ня (для фізичної особи), тел./факс: (044) 577-42-09, 02081, м. Київ, вул.  
О. Пчілки, 2.

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:
6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 
ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» 22 991,00 (двадцять дві тисячі дев’ятсот дев’яносто 

одна) грн. 00 коп. за 1 кв. м. житла з урахуванням ПДВ. 
6.2. Загальна вартість предмету закупівлі: 39 999 281 (Тридцять дев’ять 

мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч двісті вісімдесят одна) грн. 98 
коп.

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів:      
06  серпня 2020 року.

8. Кінцевий строк укладання договору про закупівлю:  28   серпня 2020 
року.

9. Договір:  № 472 /2020 від «13 » серпня 2020 року.

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,  

яка підлягає оцінці впливу на довкілля
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»,  
код згідно з ЄДРПОУ 40538421

інформує про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля планової діяльності, зазначеної у п.2 цього оголошення з метою виявлен-
ня, збирання та врахування  зауважень і пропозицій громадськості до планової ді-
яльності.

1. Планована діяльність.
Планована діяльність відноситься до першої  категорії видів планованої діяль-

ності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцін-
ці впливу на довкілля – ст.3, пункт 2 частина 2 Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля»: теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для виробни-
цтва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 мегават і більше 
з використанням органічного палива. Встановлення конденсаційного економайзе-
ра для використання теплоти димових газів енергетичного котла ТГМ–96А блоку ст. 
№ 1  на ТЕЦ–5 СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за рахунок глибокого 
охолодження з використанням ефекту конденсації водяних парів тепловою потуж-
ністю 30 МВт. Охолодження димових газів здійснюється зворотною мережною во-
дою з її підігрівом, що зменшує витрати палива на підігрів мережної водою. Після 
реконструкції обладнання ТЕЦ –5 буде відповідати умовам  Третього Енергетичного 
Пакету ЄС, збільшення виробництва електроенергії; збільшення діапазону маневре-
ності по виробництву електричної та теплової енергії; зменшення споживання при-
родного газу; зниження собівартості пару, що виробляється котлоагрегатами стан-
ції; зниження викидів забруднюючих речовин. Експлуатація даного об’єкта забезпе-
чить зменшення використання природного газу, зменшить рівень забруднення на 
довкілля, підвищить енергоефективність функціонування існуючої системи кому-
нальної інфраструктури і сприятиме залученню інвестицій для майбутнього розви-
тку систем комунальної інфраструктури країни, створення (збереження) нових ро-
бочих місць та додаткові надходження коштів в місцевий бюджет.

2.  Суб’єкт господарювання
Юридична адреса: 01001, м. Київ, вул.  Велика Житомирська, буд. 15а
Телефон: +38(044) 207-87-08, +38(044) 207-87-30.
Планована діяльність буде здійснюватися за адресою: 01013, м. Київ, вул. Про-

мислова, буд.4, +38(044) 207-87-46
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорен-

ня .
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополи-

та Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Департамент екологічної оцінки та конт-
ролю: OVD@menr.gov.ua, (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, контактна особа: Ти-
щенкова Марина Олегівна – директор департаменту екологічної оцінки та конт-
ролю.

4. Процедура прийняття рішення про провадження планової діяльності, та орган, 
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності 
буде документ дозвільного характеру, а саме: Дозвіл на виконання будівельних ро-
біт відповідно до ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльнос-
ті», що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

 5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громад-
ських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з дня офіцій-
ного опублікування цього оголошення  та надання  громадськості доступу до звіту з 
оцінки впливу на довкілля  та іншої додаткової інформації, що передається для ви-
дачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право по-
давати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть по-
даватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді). Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядаються.

Дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено; тим-
часово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Мі-
ністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірус-
ної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня ска-
сування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у 
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному 
вигляді).

6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої  доступної інформації щодо планової діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополи-
та Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Департамент екологічної оцінки та конт-
ролю: OVD@menr.gov.ua, (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, контактна особа: Ти-
щенкова Марина Олегівна – директор департаменту екологічної оцінки та контр-
олю.

7. Орган, до якого надаються зауваження та пропозиції, та строки надання зау-
важень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополи-
та Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Департамент екологічної оцінки та контр-
олю: OVD@menr.gov.ua, (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, контактна особа: Тищен-
кова Марина Олегівна – директор департаменту екологічної оцінки та контролю.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського об-
говорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8.  Наявна екологічна інформація щодо планової діяльності. 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планової діяльності на 335 аркушах.
7. Місце розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової ін-

формації (відмінне від приміщення, зазначеного у п.4 цього оголошення), а також 
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополи-
та Василя Липківського, 35, Київ, 03035,  Реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до-
вкілля 201912215054.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО 

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Степанько Сергій Леонідович, 10.04.1971 року на-

родження, останнє відоме місце проживання: Херсонська область, 
Чаплинський район, с. Червона Поляна, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 
323 КПК України повідомляється про те, що 02.08. 2018 року Херсон-
ським міським судом Херсонської області по кримінальному прова-
дженню №22015230000000032 за обвинуваченням  Степанько Сер-
гія Леонідовича за ст. 258-3 ч. 1 КК України постановлена ухвала 
про здійснення розгляду справи за відсутністю обвинуваченого (in 
absentia) у порядку спеціального судового провадження.

Також Степанько С.Л. повідомляється про те, що йому необхід-
но з’явитися 04.09.2020 року о 08:30 год. у каб. 703 до Херсонсько-
го міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського, 6/29 для участі у розгляді кримінального провадження  
№ 766/9438/17 за ч. 1 ст. 258-3 КК України як обвинуваченому.

Повну інформацію можна знайти на офіційному сайті Херсон-
ського міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Зубов О.С.

Повістка про виклик в суд обвинувачених
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знахо-

диться кримінальне провадження № 430/1200/14 за обвинуваченням Шкрі-
бець Вадима Павловича, Гедзь Василя Володимировича у вчиненні злочину, 
передбаченого п.6, 12 ч.2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський районний суд 
Луганської області викликає Шкрібця Вадима Павловича, Гедзя Василя Во-
лодимировича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 03 вересня 
2020 року о 13 годині 00 хвилин у залі судових засідань Марківського ра-
йонного суду Луганської області за адресою (пл. Соборна, буд. 31, смт Мар-
ківка Марківського району Луганської області, 92400).

Справа розглядається колегією суддів у складі головуючого судді Рукас 
О.В., суддів Дідоренко А.Е., Чернік А.П.

ПП «Телерадіорганізація Булава», код ОКПО 24107725, м. Херсон, 

вартість політичної реклами на радіо DJFM (103.1) — 5 грн. за се-

кунду без ПДВ.

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: GL40N018975; GL24N018981
Короткий опис активів (майна) в 
лоті:

Дебіт. заборг. за цінними паперами 
ДІУ; автомобіль

Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

26.08.2020; 03.09.2020

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота https://www.fg.gov.ua/
passport/48464;https://www.fg.gov.ua/
passport/48476

Заставнівська районна рада Чернівецької області повідомляє про 

здачу в оренду наступних об’єктів комунальної власності Заставнів-

ської районної ради: 

— к.1-8, Районної дитячо-юнацької спортивної школи м. Застав-

на, вул. Бажанського, 18, площа 28,40 кв.м; 

— к.1-2, Районної дитячо-юнацької спортивної школи м. Застав-

на, вул. Бажанського, 18, площа 22,10 кв.м. 

Пропозиції приймаються за тел.0505164753 до 06.09.2020.

«TEЛЕРАДІОКОМПAHІЯ «СКІФІЯ» у формі ТОВ повідомляє, що 

вартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвибор-

ної агітації становить:

— 6 грн. 35 коп. з ПДВ;

З приводу розміщення матеріалів передвиборної агітації зверта-

тися до радіостанції за телефоном (063, 067, 099) 125-102-5 або на 

електронну адресу: commerce@europaplus.dp.ua.

Вартість однієї секунди політичної реклами на телеканалі з лого-

типом «ATR T» в часові проміжки з 07:00-10:00 та з 18:00-23:00 ста-

новить 250,00 грн з ПДВ, в інші часові проміжки 150,00 грн. з ПДВ. 

Вартість однієї секунди політичної реклами на радіоканалі з позив-

ним «Радіо Meydan» становить 50 грн. з ПДВ.  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ФІНГАРАНТ», код за ЄДРПОУ — 39255883, повідомляє, 

що 25 травня 2020 р. уповноваженим органом Товариства було при-

йнято рішення провести процедуру виключення фінансової установи 

з Реєстру та анулювати Свідоцтво про реєстрацію фінансової уста-

нови № 491, видане Нацкомфінпослуг 12.08.2014р., та зважаючи на 

анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності зг. Рі-

шення НБУ №21/1057- ПК від 07.08.2020 р.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає Шель Олек-

сандра Івановича, 21.08.1952 року народження, в судові засідання у 

кримінальному провадженні  № 1-кп/331/100/2020 за обвинувачен-

ням Шель О.І. у скоєнні кримінального правопорушення, передбаче-

ного ч. 3 ст. 368 КК України, які відбудуться  09.09.2020 року о  10-

00 годині та 11.09.2020 року о 10-00 годині в приміщенні суду за 

адресою: м. Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, судова зала № 3. 

Суддя Пивоварова Ю.О.

У П’ятій Харківській державній міській нотаріальній конторі від-
крито спадкову справу після померлого 13 серпня 2019 року Коно-
валова Ігоря Вікторовича, 07 вересня 1963 р.н. Можливим спадкоєм-
цям звертатися до П’ятої ХДМНК у тритижневий строк від публікації 
за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 27-Г.
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