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ХОБІ

У чотирьох містах України 
відбулися виставки унікальних 
ікон луганського різьбяра по 
дереву В’ячеслава Козака. 
Чекаємо експозицію у столиці

Чому унікальна археологічна 
пам’ятка часів Трої  в 
центрі Миколаєва досі не 
стала музеєм просто неба, 
з’ясовував «Урядовий кур’єр» 

КУЛЬТУРА

Прем’єр-міністр про становлення ринкових цін  
на блакитне паливо

Зростання безробіття 
припинено

ЗАЙНЯТІСТЬ. За період карантину виплачено 7,5 млрд грн до-
помоги з безробіття. Наразі заборгованості за цими виплатами не-
має. «Загалом від початку року працевлаштовано понад 409 тисяч 
громадян, зокрема за період карантину (з 12 березня по 21 серпня) 
— 262 тисячі. У сільському господарстві — 45% від усіх працевла-
штованих; у переробній промисловості — 14%; у торгівлі — 13%», 
— ідеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства. 

Останнім часом припинилося зростання кількості зареєстро-
ваних безробітних. І це за максимального спрощення процедури 
отримання статусу безробітного. Так, у квітні його отримали 149 ти-
сяч осіб, у травні їхня кількість становила 97 тисяч, у червні — 75, 
в липні – 68 тисяч. Станом на серпень від початку карантину ста-
тус безробітного отримали 431,8 тисячі українців, що на 67% біль-
ше порівняно з торішнім аналогічним періодом.

За словами глави відомства Ігоря Петрашка, завдяки програмі 
так званого часткового безробіття, якою скористалося близько 240 
суб’єктів, вдалося зберегти робочі місця для 380 тисяч працівників.   
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ЦИТАТА ДНЯ

ДЕНИС ШМИГАЛЬ:

ЦИФРА ДНЯ

5%   
ВВП щонайменше має спрямовувати 

держава на медичну галузь, на думку 
міністра охорони здоров’я  

Максима Степанова 

«Уперше за 5 років маємо 
найнижчі ціни на газ 

у серпні — вересні. 
Звичайно, буде природне 

ринкове зростання, але це 
буде найнижча ціна на 
газ за останні 5 років в 

Україні».

Райські пташки  
на вдовиній хаті

МИСТЕЦЬКЕ ВОЛОНТЕРСТВО. На Полтавщині реалізують 
ексклюзивний творчий проєкт, щоб зберегти для нащадків 
народні розписи та мальовки
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

Розпочалася 
передплата 

на II півріччя
2020 ріку.

Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ «Укрпошта» 
www.ukrposhta.ua
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документи
2. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91 

«Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій» (Офіційний вісник 
України, 2014 р., № 30, ст. 827; 2019 р., № 92, ст. 3046; 2020 р., № 3, ст. 144, № 14,  
ст. 557) викласти в такій редакції:

«Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 2014 р. № 91  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 26 серпня 2020 р. № 783)

ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ  
працівників місцевих державних адміністрацій

(одиниць)

області

Гранична чисельність працівників
обласних  

держадміністрацій районних держадміністрацій

усього у тому числі 
апарату усього у тому числі апарату

Вінницька 668 107 1980 378
Волинська 524 86 1153 224
Дніпропетровська 1005 113 1506 308
Донецька 1043 137 1224 182
Житомирська 690 97 1490 322
Закарпатська 505 86 1047 182
Запорізька 699 112 1085 280
Івано-Франківська 589 94 1231 196
Київська 695 113 1816 350
Кіровоградська 622 93 1252 294
Луганська 743 122 991 168
Львівська 780 112 1574 280
Миколаївська 597 96 1131 266
Одеська 781 118 1640 364
Полтавська 677 113 1496 350
Рівненська 546 104 1204 224
Сумська 637 105 1162 252
Тернопільська 514 93 1289 238
Харківська 889 118 2027 378
Херсонська 641 118 1018 252
Хмельницька 552 93 1251 280
Черкаська 599 93 1287 280
Чернівецька 558 112 708 154
Чернігівська 617 98 1284 308__________

Примітка. 1. Гранична чисельність працівників обласних держадміністрацій скорочується з 1 
січня 2021 р. за рахунок передачі територіальним органам Нацсоцслужби не менш 
як 30 відсотків граничної чисельності працівників структурних підрозділів з питань 
соціального захисту населення облдержадміністрацій, не менш як 30 відсотків пра-
цівників служб у справах дітей облдержадміністрацій. 

                 2.  Гранична чисельність працівників районних держадміністрацій скорочується з 1 січ-
ня 2021 р. за рахунок передачі територіальним органам Нацсоцслужби 100 відсо-
тків загальної чисельності державних соціальних інспекторів райдержадміністра-
цій станом на 1 січня 2020 року».

3. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 
«Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територі-
альних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» (Офі-
ційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2020 р., № 2, ст.
70):

1) у позиції «Мінсоцполітики» цифри «405» і «405» замінити відповідно цифрами 
«335» і «335»;

2) позицію 
«Держсоцслужба 50 50»

замінити такою позицією:
«Нацсоцслужба 120 120 1265***************** 1265*****************»;

3) доповнити додаток виноскою «*****************» такого змісту: 
«***************** З 1 січня 2021 р. за рахунок передачі не менш як 30 відсотків 

граничної чисельності працівників структурних підрозділів з питань соціального захис-
ту населення облдержадміністрацій, не менш як 30 відсотків працівників служб у спра-
вах дітей облдержадміністрацій та загальної чисельності державних соціальних інспек-
торів райдержадміністрацій станом на 1 січня 2020 року.».

4. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої вла-
ди Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, за-
твердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (Офіційний вісник Украї-
ни, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2019 р., № 86, ст. 2898):

1) абзац двадцять другий розділу II викласти в такій редакції:
«Національна соціальна сервісна служба України»;
2) абзац другий розділу III викласти в такій редакції:
«Національна соціальна сервісна служба України».
5. У Положенні про Міністерство соціальної політики України, затвердженому поста-

новою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2015 р., № 51, ст. 1655; 2019 р., № 4, ст. 154, № 12, ст. 414, № 74, ст. 2588; 2020 р.,
№ 2, ст. 65, ст. 70):

1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
«1. Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики) є центральним орга-

ном виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Мі-
ністрів України і який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфе-
рі соціальної політики, загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного 
страхування, соціального захисту населення, волонтерської діяльності, з питань сім’ї 
та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобі-
гання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, торгівлі людь-
ми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надання соціальних по-
слуг та проведення соціальної роботи, соціальної та професійної адаптації військовос-
лужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, захисту прав депор-
тованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, ветеранів праці, ве-
теранів війни, осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів ві-
йни, гарантії їх соціального захисту» в частині організації виплати їм разової грошо-
вої допомоги, ветеранів військової служби, жертв нацистських переслідувань, дітей ві-
йни та жертв політичних репресій, пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які 
підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, здійснення 
державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціаль-
ної підтримки (державна допомога, пільги, житлові субсидії та інші виплати, що прово-
дяться за рахунок державного бюджету, соціальні послуги) та за дотриманням прав ді-
тей, а також забезпечує формування та реалізує державну політику щодо здійснення 
державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спри-
чинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності в час-
тині забезпечення відповідності законодавству рішень правління Фонду соціального 
страхування, державного регулювання та нагляду за дотриманням норм Закону Украї-
ни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення (пе-
рерахування) і виплати пенсій у солідарній системі та щодо взаємодії Пенсійного фон-
ду України з Фондом соціального страхування, у сфері гуманітарної допомоги.»;

2) у пункті 3:
підпункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
«1) забезпечення формування та реалізації державної політики:
у сфері соціальної політики, загальнообов’язкового державного соціального та пен-

сійного страхування, волонтерської діяльності, пенсійного забезпечення та ведення об-
ліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуван-
ню;

у сфері соціального захисту населення, зокрема осіб з інвалідністю, ветеранів праці, 
жертв нацистських переслідувань, дітей війни та жертв політичних репресій, громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; ветеранів військової служби в 
частині пенсійного забезпечення;

у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в частині органі-
зації виплати їм разової грошової допомоги;

з питань виплати передбаченої законодавством соціальної стипендії студентам (кур-
сантам) державних закладів вищої освіти, які навчаються за денною формою за дер-
жавним замовленням;

з питань надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, твердого палива  і 
скрапленого газу, а також житлових субсидій; 

з питань сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захис-
ту прав дітей;

з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою
статі;

з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
з питань запобігання та протидії торгівлі людьми;
з питань надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи;
з питань соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, 

осіб, звільнених з військової служби;
з питань захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернули-

ся в Україну;
з питань забезпечення державних соціальних стандартів та державних соціальних 

гарантій для населення;

у сфері здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під 
час надання соціальної підтримки (державна допомога, пільги, житлові субсидії та ін-
ші виплати, що проводяться за рахунок державного бюджету, соціальні послуги) та за 
дотриманням прав дітей;

2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері:
гуманітарної допомоги;
здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соці-

ального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворю-
вання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працез-
датності в частині забезпечення відповідності законодавству рішень правління Фонду 
соціального страхування;

здійснення державного регулювання та нагляду за дотриманням норм Закону Укра-
їни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення (пе-
рерахування) і виплати пенсій у солідарній системі та щодо взаємодії Пенсійного фон-
ду України з Фондом соціального страхування.»;

підпункт 3 виключити;
3) у пункті 4:
підпункти 29, 32, 33, 35 виключити;
підпункти 36—38 викласти в такій редакції:
«36) координує роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо імплементації та 
реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю;

37) сприяє роботі громадських організацій, у тому числі громадських організацій 
осіб з інвалідністю, залучає їх до співпраці та партнерства;

38) бере участь разом з іншими центральними органами виконавчої влади у форму-
ванні державної політики щодо створення безперешкодного середовища для осіб з ін-
валідністю та інших маломобільних груп населення;»;

підпункти 39, 40, 411, 45—51, 53, 56—60, 601—604, 61—63, 66—74, 76—82,
85—92, 921, 93—95, 97, 98, 109 виключити. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 26 серпня 2020 р. № 783
ПЕРЕЛІК 

 постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1070 «Про утво-

рення Державної соціальної служби України» (Офіційний вісник України, 2019 р., 
№ 2, ст. 35).

2. Пункти 1, 4 постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1053 
«Деякі питання Державної соціальної служби України» (Офіційний вісник України, 
2020 р., № 2, ст. 70) та пункт 3 змін, затверджених зазначеною постановою.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 вересня 2020 р. № 775 
Київ

Про внесення зміни до пункту 1 переліку 
центральних органів виконавчої влади, інших 

державних органів, відповідальних  
за виконання зобов’язань, що випливають 

із членства України в міжнародних 
організаціях

Кабінет Міністрів України ПостановЛяє:
Внести зміну до пункту 1 переліку центральних органів виконавчої влади, ін-

ших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають 
із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 «Про порядок участі центральних 
органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Укра-
їна» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536), за-
мінивши у тексті графи «Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи» 
слово «Держмолодьспорт» словом «Мінмолодьспорт».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 вересня 2020 р. № 786 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 24 січня 2020 р. № 33 

Кабінет Міністрів України ПостановЛяє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 33 «Про 

утворення міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни 
клімату в рамках ініціативи Європейської Комісії «Європейська зелена угода» (Офі-
ційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 494) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 вересня 2020 р. № 786

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 24 січня 2020 р. № 33
1. У назві та тексті постанови слова «Європейська зелена угода» замінити слова-

ми «Європейський зелений курс».
2. Додаток до постанови викласти в такій редакції:

«Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 січня 2020 р. № 33 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 2 вересня 2020 р. № 786)
сКЛаД 

міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання  
наслідків зміни клімату в рамках ініціативи європейської 

Комісії «європейський зелений курс»
Прем’єр-міністр України, голова міжвідомчої робочої групи
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, 

заступник голови міжвідомчої робочої групи
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів
Міністр енергетики
Міністр інфраструктури
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Міністр розвитку громад та територій
Міністр закордонних справ 
Народні депутати України (за згодою)
Радники Прем’єр-міністра України (за згодою)
Представник Апарату Ради національної безпеки і оборони (за згодою)
Представники міжнародних організацій та установ в Україні, незалежні експерти і 

представники громадських об’єднань та неурядових організацій (за згодою)
Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантич-

ної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів, секретар міжвідомчої робочої групи».
3. У Положенні про міжвідомчу робочу групу з питань координації подолання на-

слідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської Комісії «Європейська зелена 
угода», затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та тексті Положення слова «Європейська зелена угода» замінити слова-
ми «Європейський зелений курс»;

2) абзац четвертий пункту 6 після слова «заходів» доповнити словами «на чолі із 
заступником голови міжвідомчої робочої групи»;

3) в абзаці третьому пункту 8 слова «його заступників» замінити словами «за-
ступника голови»;

4) доповнити Положення пунктом 91 такого змісту:
«91. Заступник голови міжвідомчої робочої групи:
взаємодіє з членами міжвідомчої робочої групи з метою формування порядку 

денного засідання міжвідомчої робочої групи;
приймає від членів міжвідомчої робочої групи пропозиції щодо питань, які потре-

бують включення до порядку денного засідання міжвідомчої робочої групи;
погоджує порядок денний та питання, що розглядаються на засіданнях міжвідом-

чої робочої групи.»;
5) в абзаці другому пункту 10 слова «один із заступників голови» замінити слова-

ми «заступник голови».

Розцінки вартості одиниці друкованої площі в газеті «Урядовий кур’єр»  
для розміщення матеріалів передвиборної агітації у зв’язку із призначенням  

виборів до органів місцевого самоврядування на 25 жовтня 2020 року на виконання 
частини третьої статті 54 та частини четвертої статті 56 виборчого кодексу України 

Блоки Площа (см2) вартість з ПДв (грн)
1 905 14100,00

2/3 603 9600,00
1/2 450 7050,00
1/3 300 4800,00
1/4 223 3600,00
1/6 148 2400,00
1/8 111 1800,00
1/12 74 1260,00
1/16 55 900,00
1/24 36 660,00
1/32 27 450,00

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 вересня 2020 р. № 787 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 16 вересня 2015 р. № 714
Кабінет Міністрів України ПостановЛяє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 714 

«Про утворення Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розви-
тку» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 76, ст. 2516) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 2 вересня 2020 р. № 787

ЗМІнИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 16 вересня 2015 р. № 714
1. Додаток до постанови викласти в такій редакції:

«Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 16 вересня 2015 р. № 714 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 2 вересня 2020 р. № 787)
сКЛаД

Міжвідомчої координаційної комісії з  
питань регіонального розвитку

Прем’єр-міністр України, голова Міжвідомчої координаційної комісії
Міністр розвитку громад та територій, перший заступник голови Міжвідомчої ко-

ординаційної комісії
Міністр Кабінету Міністрів України, заступник голови Міжвідомчої координацій-

ної комісії
Державний секретар Кабінету Міністрів України, заступник голови Міжвідомчої 

координаційної комісії
Державний секретар Міністерства розвитку громад та територій 
Керівник Директорату координації та оцінки регіональної політики Секретаріату 

Кабінету Міністрів України, секретар Міжвідомчої координаційної комісії
Голова (заступник) Комітету Верховної Ради України з питань організації держав-

ної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (за 
згодою)

Голова (заступник) Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (за зго-
дою)

Народні депутати України (за згодою)
Представник Офісу Президента України (за згодою)
Перший заступник (заступник) Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільсько-

го господарства 
Перший заступник (заступник) Міністра соціальної політики 
Перший заступник (заступник) Міністра охорони здоров’я 
Перший заступник (заступник) Міністра освіти і науки 
Перший заступник (заступник) Міністра молоді та спорту 
Перший заступник (заступник) Міністра фінансів 
Перший заступник (заступник) Міністра захисту довкілля та природних ресурсів 
Перший заступник (заступник) Міністра енергетики 
Перший заступник (заступник) Міністра інфраструктури 
Перший заступник (заступник) Міністра культури та інформаційної політики 
Перший заступник (заступник) Міністра юстиції 
Перший заступник (заступник) Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупо-

ваних територій
Перший заступник (заступник) Міністра цифрової трансформації 
Перший заступник (заступник) Міністра з питань стратегічних галузей промис-

ловості 
Голови обласних, Київської міської держадміністрацій (у разі потреби)
Галузеві експерти (за згодою)».
2. У Положенні про Міжвідомчу координаційну комісію з питань регіонального 

розвитку, затвердженому зазначеною постановою: 
1) у пункті 4:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) проводить аналіз стану виконання Державної стратегії регіонального розвитку 

України та планів заходів з її реалізації, регіональних стратегій розвитку та планів за-
ходів з їх реалізації, програм і проектів регіонального розвитку;»;

доповнити пункт підпунктом 91 такого змісту:
«91) сприяє цифровій трансформації регіонів, діджиталізації процесів моніторин-

гу регіонального і місцевого розвитку, у тому числі шляхом створення єдиної геоін-
формаційної системи моніторингу та оцінки розвитку регіонів та територіальних гро-
мад, що розроблена та функціонує за стандартами, порівняними із стандартами від-
повідних баз даних у країнах ЄС;»;

2) у пункті 7:
в абзаці другому слова «Віце-прем’єр-міністр України — Міністр регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства» замітини словами 
«Прем’єр-міністр України»;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:  
«Голова Міжвідомчої комісії здійснює загальне керівництво та забезпечує органі-

зацію роботи Міжвідомчої комісії.».
У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвер-

тим і п’ятим;
доповнити пункт абзацом такого змісту: 
«Перший заступник голови Міжвідомчої комісії за дорученням голови Міжвідом-

чої комісії приймає та затверджує рішення про утворення робочих груп та їх персо-
нальний склад, здійснює керівництво ними, скликає засідання зазначених робочих 
груп та головує на них.»;

3) пункт 8 викласти в такій редакції: 
«8. Формою роботи Міжвідомчої комісії є засідання, що проводяться за рішен-

ням її голови.
Засідання Міжвідомчої комісії веде її голова, а в разі його відсутності — перший 

заступник голови за його дорученням, у разі відсутності голови та першого заступни-
ка голови — один із заступників голови за дорученням голови. 

Організаційне забезпечення засідання Міжвідомчої комісії забезпечує її секретар.
Голова Міжвідомчої комісії може прийняти рішення про проведення засідання 

Міжвідомчої комісії у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповід-
них технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Міжвідомчої ко-
місії в такому режимі у засіданні Міжвідомчої комісії. У зазначеному засіданні беруть 
участь члени Міжвідомчої комісії, а також інші особи, які визначені головою Міжві-
домчої комісії.»;

4) у пункті 9:
в абзаці четвертому слова «та Кабінетові Міністрів України» виключити;
абзац п’ятий виключити; 
5) пункт 11 виключити;
6) у пункті 12 слово «Мінрегіон» замінити словами «Секретаріат Кабінету Міні-

ОГОЛОШЕННЯ
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ДОКУМЕНТИ
  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо створення  
сприятливих умов для розвитку  

ІТ-індустрії в Україні
З метою створення сприятливих умов для розвитку ІТ-індустрії та реалізації ін-

вестиційного потенціалу України у сфері інформаційних технологій ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Кабінету Міністрів України:
1) розробити у тримісячний строк із залученням представників державних орга-

нів, бізнес-асоціацій, незалежних експертів і народних депутатів України та внести на 
розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на стимулювання здій-
снення господарської діяльності у сфері інформаційних технологій юридичними осо-
бами з визначенням критеріїв, яким мають відповідати такі юридичні особи, зокре-
ма щодо:

визначення тимчасових особливостей оподаткування доходів у вигляді заробіт-
ної плати ІТ-фахівців, які перебувають у трудових відносинах з юридичними особа-
ми, що здійснюють діяльність у сфері інформаційних технологій, з метою встанов-
лення ефективного рівня податкового навантаження для сприяння детінізації розра-
хунків у сфері оплати праці та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних ІТ-
компаній на зовнішньому ринку;

лібералізації трудових відносин між юридичними особами, що здійснюють діяль-
ність у сфері інформаційних технологій, та ІТ-фахівцями, які перебувають з ними у 
трудових відносинах;

удосконалення порядку здійснення процесуальних дій під час кримінального про-
вадження з метою унеможливлення необґрунтованого втручання у діяльність юри-
дичних осіб, що здійснюють діяльність у сфері інформаційних технологій;

2) забезпечити вжиття заходів, спрямованих на:
удосконалення процедур отримання ІТ-фахівцями, які є іноземцям або особами 

без громадянства, та іммігрують в Україну, дозволу на імміграцію та одержання ро-
ботодавцем — ІТ-компанією дозволу на застосування праці іноземців та осіб без гро-
мадянства;

розвиток освіти у галузі знань «Інформаційні технології» та інтеграції кращих сві-
тових практик у систему підготовки ІТ-фахівців для підвищення їх конкурентоспро-
можності на ринку праці;

удосконалення організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації зареєстрованих безробітних шляхом залучення в установленому по-
рядку до такої діяльності закладів освіти, що здійснюють підготовку фахівців у сфе-
рі інформаційних технологій.

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

м.Київ
3 вересня 2020 року
№371/2020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 вересня 2020 р. № 773 
Київ

Про внесення зміни до пункту 8 Порядку 
використання коштів, передбачених  

у державному бюджеті для забезпечення 
двостороннього співробітництва України  

з іноземними державами та міжнародними 
організаціями, інформаційного  

та організаційного забезпечення 
участі України у міжнародних форумах, 

конференціях, виставках 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести зміну до пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у держав-

ному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з інозем-
ними державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційно-
го забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2012 р. № 242 
(Офіційний вісник України, 2012 р., № 23, ст. 886; 2019 р., № 2, ст. 37), замінив-
ши у першому реченні абзацу першого слова і цифри «на строк не більше 18 міся-
ців» словами і цифрами «на строк не більш як 30 місяців за договорами, які укладе-
ні у 2019 році, та на строк не більш як 24 місяці за договорами, які укладені почина-
ючи з 2020 року». 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 вересня 2020 р. № 774 
Київ

Про денонсацію та вихід України з деяких 
угод, укладених у рамках Співдружності 

Незалежних Держав
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Угоду про співробітництво в галузі ветеринарії, вчинену 12 березня 1993 р. у  

м. Москві, денонсувати.
2. Вийти з Угоди про співробітництво в галузі санітарної охорони територій дер-

жав — учасниць Співдружності Незалежних Держав, вчиненої 31 травня 2001 р. у  
м. Мінську, та Угоди про створення Координаційної ради з карантину рослин держав 
— учасниць СНД, вчиненої 30 травня 2012 р. у м. Ашгабаті.

3. Міністерству закордонних справ надіслати в установленому порядку Виконав-
чому комітетові Співдружності Незалежних Держав відповідні повідомлення.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про припинення спеціального розслідування  

щодо імпорту в Україну соди каустичної незалежно 
від країни походження та експорту без застосування 

спеціальних заходів
Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпор-

ту в Україну» (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) 
рішенням від 07.02.2020 № СП-436/2020/4411-03 за заявою ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» 
порушила спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну соди каустичної незалеж-
но від країни походження та експорту.

Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування визначено товар, що має та-
кий опис:

гідроксид натрію (сода каустична) у водному розчині (рідкий луг каустичної соди), 
що може класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 2815 12 00 90. 

Керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія розглянула висновки та звіт про 
результати проведення спеціального розслідування подані Мінекономіки, звернення 
ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» про зміну суттєвих обставин провадження господарської ді-
яльності та дострокове завершення спеціального розслідування без застосування спе-
ціальних заходів.

Зважаючи на викладене та, керуючись положеннями Закону, Комісія прийняла рі-
шення від 02.09.2020 № СП-462/2020/4411-03, яким вирішила припинити спеціальне 
розслідування щодо імпорту в Україну соди каустичної незалежно від країни походжен-
ня та експорту без застосування спеціальних заходів. 

Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення. 
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про порушення та проведення антидемпінгового 
розслідування щодо імпорту в Україну цементу 

походженням з Турецької Республіки
Відповідно Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпін-

гового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Ко-
місія) розглянула:

скаргу Приватного акціонерного товариства «Дікергофф Цемент Україна», при-
ватного акціонерного товариства «Кривий Ріг Цемент», приватного акціонерного то-
вариства «Миколаївцемент», публічного акціонерного товариства «Подільський Це-
мент», товариства з обмеженою відповідальністю «Цемент» (далі — заявник) за під-
тримки приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськцемент» про порушен-
ня та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну цементу по-
ходженням з Турецької Республіки (далі — скарга);

звіт і висновки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господар-
ства України про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в 
Україну цементу походженням з Турецької Республіки. 

За результатами розгляду Комісія встановила:
у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважа-

ти, що її подано належним національним товаровиробником;
у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, 

що імпорт в Україну цементу походженням з Турецької Республіки міг здійснюватися 
за демпінговими цінами, і рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а 
обсяги імпорту — незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що імпорт в Укра-
їну цементу походженням з Турецької Республіки здійснювався в таких обсягах і на та-
ких умовах, що міг заподіяти істотну шкоду національному товаровиробнику.

Зокрема, відповідно до матеріалів скарги, за період дослідження (2017 — 2019 ро-
ки та прогнозний 2020 р.):

Розцінки вартості однієї секунди ефірного часу передвиборної агітації під 
час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року в телеефірі Підпри-
ємства з іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відпові-
дальністю  «Телерадіокомпанія  «НБМ» в м. Тернопіль (кабельні мережі)

Час виходу м. Тернопіль (кабельні мережі)
з до Вартість за 1 сек.  з ПДВ

6:00 10:00 16,8 грн.
10:00 17:00 12 грн.
17:00 23:00 16,8 грн.
0:00 6:30 6 грн.

Розцінки вартості однієї секунди ефірного часу передвиборної агітації  

під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року в телеефірі  

Підприємства з іноземними інвестиціями  у формі Товариства з обмеженою 

відповідальністю  «Телерадіокомпанія  «НБМ» в м. Львів та області

Час виходу м. Львів та область
з до Вартість за 1 сек.  з ПДВ

7:00 17:00 60 грн.
17:00 0:00 96 грн.

Крищука Івана Павлови-
ча, Крищука Павла Павло-
вича, Крищука Валерія Пав-
ловича протягом місяця за-
прошуємо до Третьої дні-
провської державної конто-
ри (м. Дніпро, вул. Робоча, 
22а) щодо спадщини Кри-
щук Прасковії Карповни,  
померлої 23 січня 2020 р.

Розшукуються спадко-
ємці BEPЛOKA МАРІЇ ІВА-
НІВНИ, яка померла 28 лис-
топада 2016 року. Звер-
татися протягом міся-
ця з дня публікації оголо-
шення за адресою: 61121, 
м. Харків, пр. Тракторо-
будівників, 142, кв. 219;  
тел. (057) 364-45-96, нота-
ріус Харченко Л. Л.

Офіційне повідомлення ТОВ «Датагруп Медіа»

ТОВ «Датагруп Медіа» повідомляє що з 01.01.2021  

припиняє надання послуги кабельного телебачення  

в містах Ізюм, Кременчук.

Детальна інформація про зміни доступна за номером  

телефону: 0 800 210 000 або на сайті www.datagroup.ua.

ФОП Сулима Петро Ярославович повідомляє, що 10.09.2020 

о 09:00 будуть проводитися роботи зі встановлення меж зе-

мельної ділянки за адресою: с. Бобриця, ГО «Садівницьке то-

вариство «Дружба 2», діл. №188 Києво-Святошинського району 

Київської області. Просимо власника суміжної земельної ділян-

ки Любарську Л.M. бути присутньою при встановленні та пого-

дженні меж земельної ділянки, тел. (097)8856387.

ТОВ «СОЛАР МЕДІА» (телеканал «СОНЦЕ») повідомляє, що вартість 1 секунди ефір-
ного часу для передвиборної агітації місцевих виборів 2020 р. становить: 

Час Робочі дні Вихідні (сб, нд) та святкові дні
7:00-10:00 90 грн. 90 грн.
10:00-18:00 20 грн. 90 грн.

18:00-24:00 90 грн. 90 грн.
24:00-7:00 10 грн. 10 грн.

 
Всі ціни вказано без ПДВ.

ОГОЛОШЕННЯ

Телерадіоорганізація ТОВ «ТРК «ІНТЕРРАДІО», яка володіє ліцензією на мовлення телеканалу «4 КАНАЛ», 
на виконання вимог частини першої статті 55 Виборчого кодексу України публікує розцінки вартості однієї 
хвилини (секунди) ефірного часу для проведення передвиборної агітації під час виборчого процесу місце-
вих виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020 року:

Вартість однієї хвилини ефірного часу:
•  Для робочих днів:
з 07:00 до 22:00 – вартість однієї хвилини становить 33000 (тридцять три тисячі) гривень;
з 22:00 до 07:00 – вартість однієї хвилини становить 19500 (дев’ятнадцять тисяч п’ятсот) гривень.
•   Для вихідних та святкових днів:
з 12:00 до 23:00 - вартість однієї хвилини становить 25500 (двадцять п’ять тисяч п’ятсот) гривень;
з 23:00 до 12:00 – вартість однієї хвилини становить 15300 (п’ятнадцять тисяч триста) гривень.
Вартість однієї секунди ефірного часу:
•   Для робочих днів:
з 07:00 до 22:00 – вартість однієї секунди становить 550 (п’ятсот п’ятдесят) гривень;
з 22:00 до 07:00 – вартість однієї секунди становить 325 (триста двадцять п’ять) гривень.
•   Для вихідних та святкових днів:
з 12:00 до 23:00 – вартість однієї секунди становить 425 (чотириста двадцять п’ять) гривень;
з 23:00 до 12:00 – вартість однієї секунди становить 255 (двісті п’ятдесят п’ять) гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ново-
будова», код ЄДРПОУ 32917247, інформує співвлас-
ників багатоквартирних будинків №30-А,Б,В за адре-
сою: просп. Голосіївський у м. Києві про дострокове 
припинення дії Договорів про надання послуг з утри-
мання будинків і споруд та прибудинкових територій 
та будь-яких інших договорів про надання житлово-
комунальних послуг та інших послуг та припинення 
надання житлово-комунальних послуг з 01 жовтня 
2020 року. Вважати дані договори розірваними з 01 
жовтня 2020 року. Детальна інформація розміщена 
у вільному доступі на офіційному сайті Товариства: 
http://www.novobydova.com.ua та на інформаційних 
стендах вказаних будинків.

Розцінки вартості однієї секунди ефірного часу 

передвиборної агітації під час проведення  

місцевих виборів 25 жовтня 2020 року в телеефірі 

Товариства з обмеженою відповідальністю  

«Телерадіокомпанія  «Експрес-Інформ»

Час виходу Вартість за 1 сек. (грн.)

з до (з урахуванням ПДВ)

6:30 10:00 33,26 

10:00 17:00 17,74 

17:00 0:00 55,43 

0:00 6:30 17,74 

демпінговий імпорт зріс за період 2017—2019 роки на 809% в абсолютних показни-
ках, відносно споживання — на 837 %, при цьому тенденція росту демпінгового імпорту 
зберігається і прогнозні показники 2020 року показують суттєве подальше зростання та-
кого імпорту в абсолютних показниках на 1 815 %, відносно споживання — на 2 547%;

ціни демпінгового імпорту були нижче цін заявника і, при суттєвому зростанні обся-
гів постачання демпінгового імпорту в Україну у період дослідження, заявник був зму-
шений знизити відпускні ціни, незважаючи на зростання собівартості.

Аналіз динаміки основних показників фінансово-господарської діяльності підпри-
ємств заявника за період дослідження свідчить про те, що при відносному відновленні 
показників у 2019 році, на початку 2020 року всі основні показники заявника показують 
тенденцію до погіршення, яка прогнозовано очікується у 2020 році в цілому.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішен-
ня від 02.09.2020 № АД-463/2020/4411-03, згідно з яким порушила антидемпінгове 
розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: цемент, зокрема, 
клінкери цементні та портландцемент, що класифікуються за такими кодами УКТЗЕД:  
2523 10 00 00, 2523 21 00 00, 2523 29 00 00 походженням з Турецької Республіки.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономіки.
Якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі осо-

би мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для 
проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на го-
лослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас, інформація враховується Мінеко-
номіки в разі подання її державною мовою України та у строки, встановлені Законом, 
Комісією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює 
реєстрацію заінтересованих сторін антидемпінгового розслідування та розглядає ви-
моги щодо проведення слухань. 

У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити 
найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організа-
ції, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, 
експортер тощо). Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою сто-
роною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розгля-
дає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. 
Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супрово-
джуватись українським перекладом.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та на-
діслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 02.09.2020 № АД-463/2020/4411-03 набирає чинності з дня опу-
блікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-36, 596-67-55; e-mail: tradedefence@me.gov.ua
Для офіційної реєстрації документів: адреса Мінекономіки: вул. М. Грушевського, 

12/2, м. Київ, 01008; е-mail: meconomy@me.gov.ua.
Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток 
Форма запиту щодо реєстрації заінтересованою 

стороною розслідування
{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національ-
ного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересова-
ною стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну цементу похо-
дженням з Турецької Республіки підприємство (компанію/організацію) на підставі на-
ступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:
Повна та скорочена назви компанії:
Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, 

їх об’єднання, інше (вкажіть)}:
Основний вид діяльності:
Відомості про контактну особу:
Відомості про юридичного представника (у разі наявності):
Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:
Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:
ІІ. Інформація про діяльність компанії
{необхідно надати дані щодо Товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються 

компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує 
порушенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва Товару, що є об’єктом розслідування (у кількісних 
(тонни) та вартісних показниках (дол. США):
     Обсяг виробництва (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів Товару):                  

Загальний обсяг закупівлі Товару, що є об’єктом розслідування (у кількісних (тонни) 
та вартісних показниках (дол. США): 

Основні постачальники Товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та 
частки постачальника в загальному постачанні Товару, що є об’єктом розслідування:

Загальний обсяг продажу Товару, що є об’єктом розслідування (у кількісних (тонни) 
та вартісних показниках (дол. США): 

Обсяг продажу (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів Товару):
Основні покупці Товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки по-

купця в загальній реалізації Товару, що є об’єктом розслідування:
{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}
{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до 

інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготува-
ти дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}
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У зв’язку з проведенням чергових  
місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та 
відповідно до вимог Виборчого кодек-
су України ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ» 
встановлено наступні розцінки  
вартості одиниці ефірного часу для  
розміщення матеріалів передвиборної агі-
тації на телеканалі «ПРЯМИЙ» та на раді-
останції «ПРЯМИЙ FM»

Телеканал «ПРЯМИЙ»
Часовий інтервал Вартість 1 сек. (грн.)
з по з урахуванням ПДВ

01:00:00 16:59:59 600,00
17:00:00 00:59:59 800,00

Радіостанція «ПРЯМИЙ FM»  
Часовий інтервал Вартість 1 сек. (грн.)
з по з урахуванням ПДВ

01:00:00 16:59:59 25,00
17:00:00 00:59:59 15,00

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропе-
тровська перебуває кримінальна справа № 426/1211/17 (провадження  
№ 1-кп/204/73/20) за обвинуваченням Плотницького Ігоря Венедиктовича, 
24 червня 1964 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК Укра-
їни, Патрушева Андрія Олександровича, 08 грудня 1967 р.н., у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ст. 437 КК 
України, Гурєєва Олександра Васильовича, 13 липня 1960 р.н., у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Обвинувачені Плотницький Ігор Венедиктович, Патрушев Андрій Олек-
сандрович, Гурєєв Олександр Васильович викликаються в судове засідан-
ня на 14 вересня 2020 року о 09:00 годині у приміщення Красногвардійсько-
го районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 
буд. 77-б, каб. № 23. Справа розглядається під головуванням судді Білик І.А.

Після опублікування оголошення про виклик в пресі обвинувачені вва-
жаються повідомленими про дату, час і місце розгляду справи. Наслідки 
неприбуття обвинуваченого до суду передбачені ст. 139, 323 КПК України.

У провадженні Сихівського районного суду м. Львова знаходиться кри-
мінальна справа № 464/2308/14-к про обвинувачення Мялькіна Володими-
ра Михайловича за ч.4 ст.19, ч.2 ст.17 та п.п. «а», «и», «і» ст.93 КК Украї-
ни (1960 року), ч.4 ст.19, ч.2 ст.17 та п.п. «а», «з», «и», «і» ст.93 КК України 
(1960 року), ч. 3 ст.27, ч. 3 ст.28 та п.п.6, 1, 9, 11, 12, 13 ч.2 ст.115 КК Украї-
ни, ч.2 ст.15, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 та п. п.6, 1, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст.115 КК Укра-
їни, ч. 1 ст.263 КК України, ч.1 ст.263 КК України.

Ухвалою суду від 19 травня 2020 року постановлено здійснювати спеці-
альне судове провадження стосовно підсудного Мялькіна Володимира Ми-
хайловича.

На підставі вищевикладеного викликаємо в судове засідання на 15.00 
год. 14 вересня 2020 року підсудного Мялькіна Володимира Михайлови-
ча, 04.01.1965 р.н., для розгляду вищезазначеної кримінальної справи, яке 
відбудеться в приміщенні Сихівського районного суду м. Львова (м. Львів, 
вул. Чоловського, 2).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження підсудний вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Головуючий Мичка Б.Р.
Судді Чорна С.З., Тімченко О.В.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області пе-

ребуває кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіїв-
ни, Марків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука 
Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинува-
ченого Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року народжен-
ня, останнє відоме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. 
Кремлівський, 79, в судове засідання з розгляду кримінального проваджен-
ня за його обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, розгляд якого здій-
снюється в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 14 
вересня 2020 року о 13 год. 30 хв. в приміщенні Слов’янського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального прова-
дження здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважаєть-
ся належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О.В. Ільяшевич

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне 
провадження за обвинуваченням Денисової Вікторії Валеріївни, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, яка 
викликається для участі у розгляді кримінального провадження, яке відбу-
деться 15.09.2020 о 13-30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр-т Металургів, 31, каб. 10,28.

Суддя Киян Д.В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Беспроскурного Дениса Леонідовича, обвинуваче-
ного  у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.2583, 
ч.4 ст.187 КК України. В судове засідання по даній справі, яке призначено 
на 14 вересня 2020 року на 16:00 годину, викликається обвинувачений Бе-
спроскурний Денис Леонідович, 14 квітня 1985 року народження, який заре-
єстрований та проживає за адресою: бульвар Краматорський, будинок №21, 
квартира №112, місто Краматорськ Донецької області. 

Суддя Лутай А.М.

КП КМР «Телекомпанія «Київ» повідомляє, що розцінки вартості одні-

єї секунди ефірного часу за розміщення матеріалів передвиборної агітації 

кандидатів в депутати  місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 

в період виборчого процесу з чергових виборів 25 жовтня 2020 року з по-

неділка по п’ятницю, включаючи вихідні та святкові дні, становлять: 75,00 

грн., в т.ч. ПДВ.

Дочірнє підприємство «Дитяче телевізійне агентство» ( 33 телеканал ) 

повідомляє  вартість ефірного часу за розміщення матеріалів  

передвиборної агітації :

1 сек. ефірного часу – 17  грн.; 

1 сек. ефірного часу з потенційно більшою кількістю аудиторії (прайм-

тайм) – 33 грн.

РОЗЦІНКИ
вартості однієї секунди ефірного часу на телеканалі 

«OBOZREVATEL» (комбіноване)
для проведення передвиборної агітації (місцеві вибори 2020 р.)

Час виходу Вартість 1 секунди, грн. без ПДВ
06:00-07:00 42,75
07:00-08:00 93,75
08:00-09:00 93,75
09:00-10:00 93,75
10:00-11:00 93,75
11:00-12:00 93,75
12:00-13:00 93,75
13:00-14:00 93,75
14:00-15:00 93,75
15:00-16:00 93,75
16:00-17:00 101,25
17:00-18:00 101,25
18:00-19:00 101,25
19:00-20:00 126,75
20:00-21:00 126,75
21:00-22:00 126,75
22:00-23:00 126,75
23:00-00:00 93,75
00:00-01:00 93,75
01:00-02:00 42,75

У зв’язку з проведенням чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020 року 
та відповідно до вимог Виборчого кодексу України ПП «Редакція газети «Є» 
встановлює наступні розцінки одиниці вартості друкованої площі (кв. см). 
Для розміщення матеріалів передвиборної агітації в «Сімейна газета ТБ», 
«Семейная газета ТВ» (російськомовний), «Є Сімейна газета. Подільський 
випуск» та інші спільні чи окремі регіональні випуски.

Вартість квадратного сантиметра (гривні)

Сторінки

*«Сімейна газета ТБ»
*«Семейная газета ТВ»
(російськомовний)
* «Є Сімейна газета.  
Подільський випуск»
* та інші спільні чи окремі 
регіональні випуски

*«Сімейна газета ТБ»
*«Семейная  
газета ТВ»
(російськомовний)
* та інші спільні  
чи окремі регіо-
нальні випуски

Чорно-білі після розвороту 45 33
Чорно-білі до розвороту 49,50 36
2, 3 (чорно-білі), кольоро-
ві (внутрішні)

52,50 37,50

Остання кольорова 82,50 60
Перша кольорова 112,50 82,50

Вартість квадратного сантиметра (гривні), ціни вказані з урахуванням ПДВ

За підготовку матеріалу — від 1 000 грн.   Контакти:
Фіксоване місце: +20%.                  067-905-95-55,  reklama@ye.ua

Свідоцтво про право власності на квартиру 111 в буд. 7 по вул. Мали-

новського Маршала в м. Києві, видане 26.10.1999 Державним комунальним 

управлінням житлового господарства Мінського району м. Києва (розпоря-

дження № 1729), зареєстроване на Крохіну Тамару Марківну, Крохіна Геор-

гія Петровича, Крохіну Наталію Георгіївну, Левашову Людмилу Георгіївну, 

вважати втраченим.

Втрачено екземпляр Договору іпотеки квартири №  DNUAGK00000003 від 
21 червня 2007 року, укладений між ПриватБанком відділення № 132 Дні-
пропетровського регіонального управління ПриватБанку Макарчуком Ві-
талієм Адамовичем, посвідчений Козіною А.В., нотаріусом Дніпропетров-
ського МІСЬКОГО НОТАРІАЛЬНОГО ОКРУГУ 21.06.2007 року, реєстровий  
№ 1419, бланки ВЕР № 315599, ВЕР № 315600. Втрачено Договір купівлі-
продажу квартири від 21 червня 2007 року, посвідчений Козіною А.В., но-
таріусом Дніпропетровського МІСЬКОГО НОТАРІАЛЬНОГО ОКРУГУ 21 черв-
ня 2007 року, реєстровий  №1418, бланк ВЕР № 315595, на ім’я покупця Ма-
карчука Віталія Адамовича.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області (го-
ловуючий суддя Панчук М.В.) знаходиться кримінальне провадження  
№1-кп/414/13/2020 (ЄУН 433/605/17) за обвинуваченням Грєбєнщікова Ан-
дрія Анатолійовича, 01 червня 1976 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110 КК України, по якому здій-
снюється спеціальне судове провадження.

Обвинувачений Грєбєнщіков Андрій Анатолійович викликається Кремін-
ським районним судом Луганської області у підготовче судове засідання у 
зазначеному кримінальному провадженні, яке відбудеться 15 вересня 2020 
року о 09 годині 00 хвилин у залі судових засідань Кремінського районно-
го суду Луганської області за адресою: пл. Красна, 5, м. Кремінна Луган-
ської області.

Після опублікування цього оголошення обвинувачений вважається пові-
домленим про дату, час та місце розгляду справи належним чином. У ра-
зі неявки обвинуваченого кримінальне провадження буде розглядатися за 
його відсутності в порядку спеціального судового провадження на підставі 
ст.ст.297-1, 323 КПК України.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходить-

ся кримінальне провадження № 433/947/16-к за обвинуваченням Скорбенка 
Дениса Миколайовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський районний суд 
Луганської області викликає Скорбенка Дениса Миколайовича в підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 16 вересня 2020 року о 13 годині 00 хви-
лин у залі судових засідань Марківського районного суду Луганської облас-
ті за адресою (пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Лу-
ганської області, 92400).

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

Розцінки вартості однієї секунди ефірного часу передвиборної 
агітації під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року

в телеефірі  Підприємства з іноземними інвестиціями   
у формі Товариства з обмеженою відповідальністю     

«Телерадіокомпанія  «НБМ»

Час виходу       Вартість за 1 сек.  (грн)
з до       (з урахуванням ПДВ) 

6:30 10:00                                 332,56   
10:00 17:00                                 177,44   
17:00 0:00                                 554,32   
0:00 6:30                                 177,44   

Розцінки вартості одиниці друкованої площі для проведення  

передвиборчої агітації у «Чергових місцевих виборах» 2020 року в газетах:

«На пенсії» на всеукраїнських внутрішніх сторінках: 1 кв.см — 50,0 грн 

з ПДВ.

«Пенсійна телепрограма»: 1 кв.см — 30,00 грн з ПДВ на 7-й сторінці.

Розміщення на 1-й сторінці + 100%;  на 2-й, 3-й сторінці + 30%;  на остан-

ній сторінці + 50%.
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