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Наприкінці грудня
виповнюється 45 років з
часу заснування Сумського
обласного театру для дітей
та юнацтва

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
затвердження плану заходів щодо вивільнення смуг
радіочастот у діапазонах 790—862 МГц, 694—790 МГц
від радіоелектронних засобів радіомовної служби
(телебачення) для впровадження радіотехнології LTE»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 26 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ		
ЦИТАТА ДНЯ

ДЕНИС ШМИГАЛЬ:
«Уперше на місцевих
виборах партії мали
дотримуватися
квоти: у кожному
списку було не менш як
40% представників
однієї статі».
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ЦІНА ДОГОВІРНА

Тарифи на тепло:
як миколаївці
перемогли владу

Прем’єр-міністр про забезпечення рівного права
участі чоловіків і жінок у публічній політиці як зразок
найкращої світової практики

Заборгованості перед
безробітними немає
ПІДТРИМКА. 1,5 мільярда гривень допомоги безробітним, зареєстрованим у центрах зайнятості, виплачено упродовж карантину, з 12 березня. Заборгованості з виплат допомоги у зв’язку
з безробіттям немає. А для фінансової підтримки малого й середнього бізнесу уряд спрямував із фонду боротьби з СОVID-19
2,8 мільярда гривень на програму допомоги з часткового безробіття. З них профінансовано вже 2,5 мільярда. «Ми запустили
різні механізми підтримки. Це і програма з часткового безробіття, завдяки якій вдалося зберегти робочі місця для 373,7 тисячі
громадян. І програма «5—7—9», однією з умов якої було збереження чисельності персоналу. І посилення роботи регіональних
служб зайнятості, за сприяння яких за період карантину роботу
отримали 419 тисяч людей», — цитує слова міністра розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка
пресслужба відомства. Останніми урядовими ініціативами для
програми допомоги з часткового безробіття додатково спрямовано 80 мільйонів гривень, а для покриття потреб у своєчасній
виплаті допомоги з безробіття — майже 1,2 мільярда.
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ЦИФРА ДНЯ

462,9 млрд грн

надійшло до загального фонду держбюджету
від Державної податкової служби. Річний
розпис уже виконано на 101%

РЕЗОНАНС. Верховний Суд України ухвалив безпрецедентне

рішення на користь містян, які судилися з департаментом
ЖКГ Миколаївського міськвиконкому та комунальними
підприємствами міста

Держбюджет-2020 буде виконано

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд неодмінно профінансує всі соціальні виплати
Оксана МАЛОЛЄТКОВА,
Урядовий кур’єр»

Д

о кінця року держбюджет-2020
буде повністю виконано і уряд
забезпечить фінансування всіх
необхідних виплат. Упевненість
у цьому під час засідання уряду
висловив Прем’єр-міністр Денис
Шмигаль. Він підтвердив свої сло-

ва такими цифрами: «Станом на
24 листопада Державна податкова служба зібрала до держбюджету 463 мільярди гривень із запланованим показником до кінця року 458 мільярдів. Тому станом на
25 листопада річний план перевиконано. А це додаткові 60 мільярдів на фінансування освіти, оборони, медицини».

Очільник уряду говорив, що
Кабмін готується до всіх можливих сценаріїв у разі значного
збільшення хворих на COVID-19 і
не відкидає жорсткого карантину
на період новорічних свят. Він розповів про певні тенденції карантину вихідного дня.
«Його підсумки можна буде
бачити на початку грудня. Але

вже зараз мобільні оператори
зафіксували істотне зменшення мобільності населення — до
найнижчого рівня з часу повного
карантину навесні. А зменшення мобільності розриває ланцюг
поширення захворювання. Та ми
розуміємо, що кінець грудня —
початок січня — це період новорічних свят, зустрічі, ярмар-

ки, тісні контакти між людьми.
Усе це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якого
медична система може не витримати», — зазначив Денис Шмигаль.
Прем’єр поінформував, що уряд
розробляє план реагування у
разі погіршення стану в країні через коронавірус.
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USD 28.3816
EUR 33.784
за 1 долар США
за 1 євро

RUB 3.7514
/ AU 51474.01
за 10 рублів

AG 664.78за 1 тройську
PTунцію
27346.52

PD 66495.53
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 листопада 2020 р. № 1452-р
Київ

Про схвалення проекту листа Уряду України
до Європейського інвестиційного банку щодо
проекту «Акціонерне товариство «ПРАВЕКС
БАНК», COVID-19, відповідь для малих
та середніх підприємств»

1. Схвалити проект листа Уряду України до Європейського інвестиційного банку
щодо підтвердження належності пропозиції про фінансування зазначеним банком
проекту «Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК», COVID-19, відповідь для малих та
середніх підприємств» до сфери дії Рамкової угоди між Україною та Європейським
інвестиційним банком, вчиненої 14 червня 2005 року.
2. Уповноважити Міністра фінансів Марченка Сергія Михайловича підписати зазначений лист.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 листопада 2020 р. № 1453-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених
Міністерству соціальної політики на 2020 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України провести
в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству соціальної політики на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл
видатків споживання шляхом:
1) зменшення їх обсягу за програмою:
2501130 «Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш
вразливих категорій населення» на суму 24 035,6 тис. гривень (з них оплата праці
— 19 402,5 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії — 364,6 тис. гривень);
2) збільшення їх обсягу за програмами:
2501150 «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною» на суму 15 307,4 тис. гривень;
2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на суму 8 728,2 тис. гривень.
2. Забезпечити:
1) Міністерству соціальної політики — погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
2) Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних
змін до розпису державного бюджету.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 листопада 2020 р. № 1454-р
Київ

Про розподіл частини бюджетних
призначень, передбачених у 2020 році
за програмою «Прискорення інвестицій
у сільське господарство України»

1. Відповідно до статті 21 Закону України «Про Державний бюджет України на
2020 рік» здійснити розподіл частини бюджетних призначень, передбачених у 2020
році Міністерству фінансів (загальнодержавні видатки та кредитування) за програмою 3511650 »Прискорення інвестицій у сільське господарство України» у сумі 514
517,2 тис. гривень (видатки споживання — 469 517,2 тис. гривень, видатки розвитку
— 45 000 тис. гривень) у спеціальному фонді державного бюджету, джерелом формування якого є кошти, отримані відповідно до Угоди про позику «Програма «При-

скорення приватних інвестицій у сільське господарство» між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27 серпня 2019 р., для Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства шляхом:
збільшення обсягу видатків спеціального фонду державного бюджету за програмою 1202620 «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» (відповідальний виконавець програми — Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру) для проведення інвентаризації державних земель, створення і оновлення топографічних карт і планів масштабу 1:10 000 на території України, створення системи моніторингу земельних відносин
у сумі 337 490,8 тис. гривень (видатки споживання — 80 600,4 тис. гривень, видатки
розвитку — 256 890,4 тис. гривень);
збільшення обсягу видатків спеціального фонду державного бюджету за програмою 1209610 «Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків» (відповідальний виконавець програми — Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів) для здійснення заходів щодо забезпечення доступу сільськогосподарських малих та середніх підприємств до ринків експорту і сприяння міжнародній торгівлі шляхом будівництва десяти прикордонних інспекційних постів у сумі
150 026,4 тис. гривень (видатки споживання — 509,7 тис. гривень, видатки розвитку
— 149 516,7 тис. гривень);
збільшення обсягу видатків розвитку спеціального фонду державного бюджету за
програмою 1201010 «Керівництво та управління у сфері розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства» для здійснення заходів із створення Державного аграрного реєстру в сумі 27 000 тис. гривень.
2. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства разом з
Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру підготувати та подати
в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення відповідних змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 169 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 868).
3. Міністерству фінансів:
внести відповідні зміни до розпису державного бюджету;
підготувати та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення відповідних змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Прискорення інвестицій у сільське господарство України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 914 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 81, ст. 2627).
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 листопада 2020 р. № 1455-р
Київ

Про перерозподіл обсягів надання кредитів
з державного бюджету, передбачених
Міністерству інфраструктури на 2020 рік
для реалізації спільних з Європейським
інвестиційним банком інвестиційних проектів

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити перерозподіл обсягів надання кредитів з державного бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству інфраструктури у спеціальному фонді державного бюджету на 2020 рік для реалізації спільних з Європейським інвестиційним банком інвестиційних проектів, шляхом:
зменшення обсягу надання кредиту з державного бюджету за програмою 3101620
«Модернізація української залізниці» на 200 000 тис. гривень для реалізації інвестиційного проекту «Проект модернізації української залізниці»;
зменшення обсягу надання кредиту з державного бюджету за програмою 3101630
«Безпека руху в містах України» на 9 815,5 тис. гривень для реалізації інвестиційного
проекту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України»;
збільшення обсягу надання кредиту з державного бюджету за програмою 3101610
«Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України» на 209 815,5 тис.
гривень для реалізації інвестиційного проекту «Розвиток міського пасажирського
транспорту в містах України».
2. Забезпечити:
Міністерству інфраструктури разом з Міністерством фінансів погодження перерозподілу обсягів надання кредитів з державного бюджету, передбаченого пунктом 1
цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних
змін до розпису державного бюджету.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

✧ ОГОЛОШЕННЯ  ✧ ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по кримінальному провадженню 1-кп/185/130/20, справа
№ 185/3646/17 за обвинуваченням Сараєва Євгена Ігоровича у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України.
Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному
провадженню призначено за адресою: вул. Дніпровська, 135,
м. Павлоград, Дніпропетровська область.
Обвинувачений Сараєв Євген Ігорович викликається для
участі в підготовчому судовому засіданні, призначеному на 04
грудня 2020 року об 11.00 годині у приміщенні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград,
вул. Дніпровська, 135.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи.
У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його
відсутності.
Суддя Самоткан Н.Г.

Ліквідатор ПАТ «Томак» Носенко Тетяна Сергі-

Підозрюваному Мачульському Василю Миколайовичу, 22.06.1978 р.н.,
зареєстрованому за адресою: Сумська область, м. Кролевець, пр. Миру, буд. 25, кв.7, фактично проживаючому за адресою: Сумська область,
м. Кролевець, вул. Виноградова, буд. 113, відповідно до вимог ст. ст. 133,
135, 297-5 КПК України, необхідно з’явитися 29.11.2020 о 10 год. до заступника начальника слідчого відділення Кролевецького відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції
в Сумській області Ткаченка В.М. за адресою: Сумська область, м. Кролевець, вул. Грушевського, буд. 21, для вручення повідомлення про підозру
та допиту як підозрюваного, а також проведення інших процесуальних дій
у кримінальному провадженні №12019200190000390.
З метою залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, Державна інспекція ядерного регулювання України з 25 листопада по 25 грудня 2020 року проводить публічне громадське обговорення можливості продовження експлуатації ядерної установки — енергоблоку № 5 Запорізька АЕС. У
рамках обговорення Держатомрегулювання 17 грудня 2020 року о 12:00
проводить громадські слухання у режимі онлайн-конференції. Уся додаткова інформація розміщена на офіційному сайті www.snriu.gov.ua.

Розшукуються спадкоємці

ївна повідомляє про втрату оригіналу свідоцтва

ЧЕРЕДНИЧЕНКО ВОЛОДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА,

№42/10/1/10 від 05.05.2010 про реєстрацію випус-

1964 року народження, який помер 06 серпня 2020

ку акцій ПАТ «Томак» (код ЄДРПОУ — 14307305),

року, мешкав в м. Дніпро по вул. Робоча. Спадкоєм-

видане територіальним управлінням Державної ко-

цям необхідно з’явитись за адресою: Дніпропетров-

місії з цінних паперів та фондового ринку в м. Ки-

ська обл., м. Дніпро, вул. Титова, буд. 27, кв. 59, те-

єві та Київській області. Дата реєстрації свідоцтва

лефон +380962872336, приватний нотаріус Антоно-

05.05.2010 р. Дата видачі свідоцтва 11.06.2010 р.

ва Т.Є.

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБА

Втрачене посвідчення
громадянина, потерпілого
від Чорнобильської катастрофи категорії 3 серії Б
№221422 від 14.04.1994
року, видане Київською обласною державною адміністрацією на ім’я Кравченка
Олександра Олександровича,
вважати недійсним.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
1..6
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3..8
2..-3

1..6
-2..3
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2..-3

7..12
-1..4

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 27 ЛИСТОПАДА
Oбласть

Нiч

День

Oбласть

Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

-2 +3
+2 -3
+2 -3
-2 +3
+1 -4
+2 -3
+1 -4
0 -5
+2 -3
-2 +3
-5 -10
+2 -3
+1 -4

+1 +6
+1 +6
0 +5
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+3 +8
+4 +9
+1 +6
+1 +6
+6 +11
+1 +6
+1 +6

Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч
+2 -3
-2 +3
+2 -3
-2 +3
-1 +4
-2 +3
-1 +4
-2 +3
+2 -3
+2 -3
+1 -4
-1 +4
0 +2

День
+1 +6
+2 +7
0 +5
+3 +8
+9 +14
+7 +12
+7 +12
+5 +10
+2 +7
+1 +6
+2 +7
+7 +12
+3 +5

Укргiдрометцентр

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судові засідання (провадження №335/4987/17, 1-кп/335/134/2020) обвинуваченого Кондратюка Сергія Валентиновича, 09.09.1972 р.н.,
останнє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Уральська, 46,
місце проживання: м. Запоріжжя, вул. 40 років Перемоги, 9, кв.
29, обвинуваченого Остапенка Віталія Олександровича, 11.02.1964
р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання: м. Запоріжжя,
вул. 40 років Перемоги, 41, кв. 46 по кримінальному провадженню
№ 12015000000000262 за обвинуваченням Кондратюка С.В., Остапенка В.О. у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28,
ч.2 ст.364 КК України, які відбудуться 02 грудня 2020 року о 13-00
годині, 11 січня 2021 року о 10-00 годині за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 107-Б.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачені вважаються належним чином ознайомлені з її змістом.
Суддя Воробйов А.В.
Оголошення про виклик до суду

В провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває кримінальне провадження, внесене 06 червня 2014 року до ЄРДР за № 12014100000000845 відносно Дьяченка Геннадія Володимировича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та відносно Радика Івана Львовича, 20.03.1975 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК
України.
Ухвалою від 25.11.2019 постановлено здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваченого Дьяченка Геннадія Володимировича,
06.06.1967 р.н.
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.12.2019 обвинувальний акт призначено до судового розгляду у даному кримінальному провадженні .
На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний суд викликає в судові засідання на 09 год. 00 хв. 04 грудня 2020 року та на 14 год. 00 хв. 23 грудня 2020 року обвинуваченого Дьяченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 року народження, для розгляду вищезазначеного кримінального провадження (судове засідання
відбудеться в приміщенні Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул.
Хрещатик, 42-А).
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Головуючий суддя: Мойсак С.М.
Судді: Крикливий В.В., Хамзін Т.Р.

Втрачений Іпотечний договір від четвертого червня дві
тисячі сьомого року, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Рудницькою Ю.О. за реєстровим номером 1248. Договір викладено на бланку серії ВЕР
№ 248877,
вважати недійсним.
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