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Карантин вихідного дня дав позитивний ефект
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. План нових обмежень уряд оприлюднить за тиждень  
до запровадження 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Карантин вихідного дня дав 
певний позитивний ефект. На 

кінець карантину вихідного дня, 
30 листопада, за попередній тиж-
день було зафіксовано на 6 тисяч 

хворих менше, ніж прогнозували. 
Посилені обмеження на вихід-
них трохи стабілізували ситуа-
цію, зокрема спостерігається ви-
рівнювання в лікарнях зайнятос-
ті ліжок хворими на коронавірус-
ну недугу, яка вже майже місяць 
тримається на постійному рівні 

27—28 тисяч. Це дає змогу уря-
ду скасувати саме ці обмежен-
ня. І на вихідні, і в будні діяти-
муть обмеження «помаранчевої» 
зони на території всієї країни. На 
цьому під час учорашнього засі-
дання уряду наголосив Прем’єр-
міністр Денис Шмигаль.

Кабмін не продовжив каран-
тину вихідного дня, але напра-
цьовує найзбалансованіше рі-
шення про можливе посилення 
карантинних обмежень. За сло-
вами Прем’єра, згідно із чин-
ним законодавством, уряд по-
відомить про це рішення за сім 

днів до його запровадження. Па-
ралельно розробляють і розши-
рюють програми підтримки біз-
несу в разі посилення карантин-
них заходів. 

Денис Шмигаль акценту-
вав, що для уряду важлива 
думка регіонів. 
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Для зміцнення імунітету у пригоді 
може стати ехінацея. Про її цілющі 
властивості та про те, як ця заокеанська 
рослина опинилася на Полтавщині, 
сьогодні в «Урядовому кур’єрі» 

Як Мін’юст планує посилювати 
протидію рейдерству, зокрема 
в умовах відкриття ринку землі, 
розповідає заступниця міністра 
юстиції Ольга Оніщук

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Уповноважений із захисту державної мови про перехід 
сфери обслуговування із 16 січня 2021 року  
на українську мову  

Сучасники побачать 
первісний задум Растреллі 

СПАДЩИНА. Андріївська церква стане доступною для відвіду-
вачів у грудні цього року після майже п’яти років реставраційних 
робіт. Після відвідання храму та ознайомлення з перебігом остан-
ніх оздоблювальних робіт міністр культури та інформаційної політи-
ки Олександр Ткаченко розповів, що відкриття відбудеться онлайн 
12 грудня, а вже наступного дня буде перше богослужіння.

«Повністю відреставровано весь живопис, ікони та іконостас, по-
чищено ліпнину й відшліфовано підлогу. Замінено інженерні ме-
режі, вікна, проведено нові системи освітлення, опалення, пода-
чі повітря. До слова, автентичний колір стін ХVІІІ століття завдяки 
комп’ютерному аналізу допомогли віднайти німецькі технологи. А 
перед затвердженням фінального кольору та фарбуванням було 
зроблено 36 тестових пофарбувань», — цитує пресслужба Мініс-
терства культури та інформаційної політики слова очільника відом-
ства.

Мета реставрації полягала в розкритті первісних рішень і бачен-
ня архітектора Франческо Бартоломео Растреллі, 320-ту річницю із 
народження якого відзначають цього року.

ЦИТАТА ДНЯ

ТАРАС КРЕМІНЬ: 

ЦИФРА ДНЯ

14,154 млрд грн
видано від початку чинної програми 

«Доступні кредити 5—7—9%».  
Загалом це 6059 позик  

«У супермаркеті  
та інтернет-магазині,  

в кафе, банку, на АЗС,  
в аптеці або бібліотеці, 

хоч де б ти був — 
обслуговування має 
бути українською».

Ідемо за Сковородою

НАБЛИЖАЮЧИСЬ ДО ЮВІЛЕЮ. Сьогодні минає 298 років  
із дня народження видатного українського філософа, поета, 
педагога, просвітителя 
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Одна з картин циклу «Основи» заслуженого художника України Генрі Ягодкіна, який з юності захопився особистістю 
Григорія Сковороди, відтворює тернистий шлях і становлення мислителя світового рівня
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ДОКУМЕНТИ

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Токмацький районний суд Запорізької області 
викликає обвинувачених Малову Катерину Валері-
ївну, 27.02.1980 р.н. (зареєстроване місце прожи-
вання: м. Донецьк, вул. Севастопольська, 65, міс-
це фактичного проживання: м. Донецьк, вул. Тек-
стильників, 11, кв. 21) та Павленко Катерину Олек-
сандрівну, 17.04.1986 р.н. (зареєстроване місце 
проживання: м. Донецьк, вул. Топчієва, 70, місце 
фактичного проживання: м. Донецьк, проспект Ле-
нінський, 1а, кв. 47) у судове засідання для здій-
снення спеціального судового провадження у кри-
мінальному провадженні № 22017060000000053 
від 16.06.2016 (справа № 296/10126/17) за обвину-
ваченням Малової К.В. та Павленко К.О. у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 14.12.2020 
року о 13-00 годині в залі судового засідання за 
адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Воло-
димирська, 28. У разі неявки обвинувачених Мало-
вої К.В. та Павленко К.О. кримінальне провадження 
буде здійснюватися за їх відсутності. Колегія суд-
дів: головуючий суддя Коваленко П.Л., судді: Кур-
дюков В.М., Новікова Н.В.

ОГОЛОШЕННЯ

Концерн «Військторгсервіс» (код 33689922) 
повідомляє про ліквідацію відокремленого струк-
турного підрозділу (філії) «Військторг» Концерну 
«Військ торгсервіс» (код ЄДРПОУ 38716088), розта-
шованого за адресою: 17024, Чернігівська обл., Козе-
лецький район, смт Десна, вулиця Довженка, будинок 
45-а, на підставі наказу Генерального директора Кон-
церну від 19 листопада 2020 року № 177. 

Правонаступником усіх майнових прав та 
зобов’язань філії «Військторг» Концерну «Війсь-
кторгсервіс» визначено філію «Північна» Концер-
ну «Військ торгсервіс» (код ЄДРПОУ 37175103), 
що розташована за адресою: 03039, м. Київ-49, 
Солом’янський район, вул. Тополева, будинок 3-А.

Заяви кредиторів приймаються у письмовому ви-
гляді протягом тридцяти календарних днів з дня опу-
блікування оголошення.

Ліквідаційна комісія працює за адресою: 03151,  
м. Київ-151, вул. Молодогвардійська, 28-А, 

тел. (044) 243-39-36.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває об-
винувальний акт із матеріалами судового провадження у кри-
мінальному провадженні за № 52017000000000008 від 04 січ-
ня 2017 року за обвинуваченням Біленького Олексія Юрійови-
ча у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 
ст. 27, ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, 
ч. 5 ст.191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 09.06.2020 
року постановлено здійснювати спеціальне судове про-
вадження у кримінальному провадженні за обвинувачен-
ням Біленького Олексія Юрійовича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, 
ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 
КК України. У зв’язку з чим викликається Біленький Олек-
сій Юрійович, 07 серпня 1965 року народження, громадя-
нин України, який народився в м. Москва Російської Фе-
дерації, що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.Ку-
дрявська,13-19, кв.31, адреса останнього відомого міс-
ця проживання: м. Київ, вул. Кловський узвіз, б.5, кв.10, 
який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопору-
шень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3  
ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 КК України, в судо-
ве засідання, яке відбудеться 21 грудня 2020 року о 13:00 
год. у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Ки-
їв, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Задорожна 
Л.І., судді: Шкодін Я.В., Федоров О.В. З моменту опубліку-
вання повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом. 

Обвинувачений Желіба Микола Миколайович, 
25.06.1986 р.н., зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Новоазовськ, вул. Леніна, 12, 
фактично проживає: Донецька область, м. Ново-
азовськ, вул. Кірова, 147а, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України викликається в судове засідання в 
порядку спеціального судового провадження, яке 
відбудеться 14.12.2020 року о 09-00 та 21.12.2020 
року о 10-30 год. до Якимівського районного суду 
Запорізької області (Запорізька область, смт Яки-
мівка, вул. Пушкіна, 25, тел. (06131)6-13-20) для 
участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик 
до суду передбаченні ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття обвинуваченого передбачені  
ст.ст. 139, 323 КПК України. 

Суддя Нестеренко Т.В.

Втрачене свідоцтво на право плавання під дер-
жавним прапором України прогулянкової мото-
рної яхти «Принцеса Вікторі», що належить Ша-
пран Сергію Валентиновичу, 

вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 18 листопада 2020 р. № 1175 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 8 лютого 1997 р. № 155

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 155 «Про 

порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорно-
бильської катастрофи» (Офіційний вісник України, 1997 р., число 7, с. 44; 2011 р.,  
№ 31, ст. 1331, № 39, ст. 1602; 2017 р., № 38, ст. 1197; 2019 р., № 66, ст. 2279) змі-
ни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 листопада 2020 р. № 1175

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 8 лютого 1997 р. № 155
1. У пункті 1 слова «у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних 

навчальних закладах, коледжах та технікумах (училищах)» замінити словами «в за-
кладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, закладах 
фахової передвищої освіти».

2. У пункті 2:
1) в абзаці другому слова «в домашніх умовах» замінити словами «за індиві-

дуальною формою здобуття освіти, зокрема у формі педагогічного патронажа»;
2) в абзаці четвертому слова «медичного закладу» замінити словами «закла-

ду охорони здоров’я»;
3) доповнити пункт абзацом такого змісту:
«у закладі освіти організовано освітній процес із використанням технологій дис-

танційного навчання (на період карантину, що не передбачає відвідування закладів 
освіти її здобувачами).».

3. У тексті постанови слова «навчальний заклад» в усіх відмінках і формах числа 
замінити словами «заклад освіти» у відповідному відмінку і числі.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 листопада 2020 р. № 1177 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 6 травня 2020 р. № 372

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 р. № 372 

«Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих 
на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епі-
демій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона-
вірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 41, ст. 1321, № 75,  
ст. 2380, № 91, ст. 2925, № 93, ст. 3005) зміни, що додаються.

2. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження виділення бюджетних коштів, пе-

редбачених пунктом 1 змін, затверджених цією постановою, 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
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 листопада 2020 р. № 1177

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 р. № 372

1. У пункті 1 постанови:
1) в абзаці третьому цифри «1 865 096,6» замінити цифрами «1 739 415,63»;
2) в абзаці четвертому цифри «46 811,5» замінити цифрами «172 492,472», а 

після слів «remdesivir» (ремдесивір)» доповнити словами «, «tocilizumab» (тоци-
лізумаб) та «immunoglobulins, normal human, for intravascular afm.» (імуноглобулін 
людини нормальний для внутрішньовенного введення)».

2. У Порядку використання коштів, виділених для забезпечення здійснення де-
яких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локаліза-
цію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженому зазначеною 
постановою:

1) підпункт 4 пункту 3 після слів «remdesivir» (ремдесивір)» доповнити словами 
«, «tocilizumab» (тоцилізумаб) та «immunoglobulins, normal human, for intravascular 
afm.» (імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення)»;

2) у пункті 4:
абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:
«Розподіл лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою 

«remdesivir» (ремдесивір), «tocilizumab» (тоцилізумаб) та «immunoglobulins, 
normal human, for intravascular afm.» (імуноглобулін людини нормальний для вну-
трішньовенного введення) здійснюється структурними підрозділами з питань охо-
рони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій, Державним управ-
лінням справами для подальшого забезпечення закладів охорони здоров’я, які на-
дають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, пропорційно кількості таких пацієнтів, 
яким надається медична допомога в закладах охорони здоров’я.

У разі потреби структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, Державне 
управління справами здійснюють перерозподіл лікарських засобів з урахуванням 
фактичної потреби.»;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

«Використання залишків лікарських засобів може здійснюватися для надання 
медичної допомоги пацієнтам з іншими захворюваннями відповідно до галузевих 
стандартів за погодженням з МОЗ.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і 
сьомим.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 грудня 2020 р. № 1178 
Київ

Про внесення змін до переліків, 
затверджених постановами  
Кабінету Міністрів України  

від 20 березня 2020 р. № 224 і 225
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/

або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на за-
побігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з поста-
чання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на 
додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 берез-
ня 2020 р. № 224 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, ст. 971, № 33, ст. 1113,  
№ 60, ст. 1903, № 89, ст. 2886), і переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здій-
снення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію 
та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225 «Деякі питання за-
купівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епіде-
мій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, на території України» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 31, ст. 1074,  
ст. 1077, № 42, ст. 1361), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 грудня 2020 р. № 1178

ЗМІНИ, 
що вносяться до переліків, затверджених постановами  

Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 224 і 225
1. У розділі «Лікарські засоби, імунобіологічні препарати та харчові продукти для 

спеціальних медичних цілей, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епіде-
мій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2» переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних ви-
робів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямова-
них на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епі-
демій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або опера-
ції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування по-
датком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
20 березня 2020 р. № 224: 

слова «Amoxicillin/clavulanic acid» замінити словами «Amoxicillin and beta-
lactamase inhibitor»;

доповнити розділ такими позиціями:

Код згідно 
з УКТЗЕД

Міжнародне непатентоване найменування 
(назва) лікарського засобу, назва групи  
препаратів та продуктів для спеціальних  

медичних цілей

Форма  
випуску Дозування

«3004  Levofloxacin
3004 Cefoperazone and 

beta-lactamase inhibitor 
3004 Cefotaxime
3004 Cefotaxime, combinations
3004 Cefepime
3002 
3004

Immunoglobulin

3004 Ceftriaxone, combinations
3004 Cefditoren

Код згідно 
з УКТЗЕД

Міжнародне непатентоване найменування 
(назва) лікарського засобу, назва групи  
препаратів та продуктів для спеціальних  

медичних цілей

Форма  
випуску Дозування

3002 Vaccines (вакцини проти  гострої респі-
раторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2)».

2. У розділі «Лікарські засоби, імунобіологічні препарати та харчові продукти для 
спеціальних медичних цілей для надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на 
COVID-19» переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спря-
мованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спала-
хів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 20 березня 2020 р. № 225: 

слова  «Amoxicillin/clavulanic acid« замінити словами «Amoxicillin and beta-
lactamase inhibitor»;

доповнити розділ такими позиціями:

Код згідно 
з УКТЗЕД

Міжнародне непатентоване найменування 
(назва) лікарського засобу, назва групи  
препаратів та продуктів для спеціальних  

медичних цілей

Форма  
випуску Дозування

«3004 Levofloxacin
3004 Cefoperazone and 

beta-lactamase inhibitor 
3004 Cefotaxime
3004 Cefotaxime, combinations
3004 Cefepime

3002 
3004

Immunoglobulin

3004 Ceftriaxone, combinations
3004 Cefditoren
3002 Vaccines (вакцини проти  гострої респі-

раторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2) «.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 листопада 2020 р. № 1487-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству закордонних справ  
на 2020 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здій-
снити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністер-
ству закордонних справ на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету, пе-
рерозподіл видатків шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 1401050 «Реалізація Мі-
ністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої по-
літики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних 
установ України» на суму 597,081 тис. гривень;

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 1401060 «Забезпечен-
ня головування України у міжнародних інституціях» на суму 159,519 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 1401110 «Фінансова під-
тримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення ді-
яльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв’язків з українцями, які 
проживають за межами України» на суму 756,6 тис. гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству закордонних справ — погодження перерозподілу видатків держав-

ного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верхо-
вної Ради України з питань бюджету;

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. № 1493-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану 
державного підприємства редакції газети  

«Урядовий кур’єр» на 2021 рік 
Затвердити фінансовий план державного підприємства редакції газети «Урядовий 

кур’єр» на 2021 рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

СПРАВА «ВИНОГРАДСЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF VYNOGRADSKYY v. UKRAINE)

(заява №43961/19)
Стислий виклад рішення від 22 жовтня 2020 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скаржив-
ся за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (да-
лі — Конвенція) на неналежні умови тримання його під вартою у Дніпровській устано-
ві виконання покарань (№ 4) у період з 08.09.2017 до 20.05.2019 та відсутність у націо-
нальному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. Заявник також вису-
нув інші скарги за положеннями Конвенції.

Розглянувши скарги заявника, Європейський суд нагадав, що під час встановлення, 
чи є умови тримання такими, «що принижують гідність» у розумінні статті 3 Конвенції, 
серйозний брак простору у в’язничних камерах вважається дуже впливовим чинником 
та може становити порушення як сам собою, так і в сукупності з іншими недоліками. 
Посилаючись на свою попередню практику, зокрема рішення у справі «Мельник проти 
України», Європейський суд дійшов висновку, що умови тримання заявника під вартою 
були неналежними і у нього не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку 
з його скаргами, та констатував порушення статей 3 та 13 Конвенції.

Європейський суд також розглянув скарги заявника за пунктом 3 статті 5 (надмір-
на тривалість тримання під вартою під час досудового слідства), за пунктом 4 стат-
ті 5 (надмірно тривалий судовий перегляд тримання під вартою) та пунктом 5 стат-
ті 5 Конвенції (відсутність або неналежна компенсація за порушення пункту 3 стат-
ті 5 Конвенції) та, враховуючи всі наявні у нього матеріали, дійшов висновку, що во-
ни також свідчать про порушення Конвенції з огляду на висновки в рішеннях у спра-
вах «Харченко проти України», «Ігнатов проти України» та «Строган проти України».

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
 «1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що ця заява свідчить про порушення статей 3 та 13 Конвенції у 

зв’язку з неналежними умовами тримання під вартою;
3. Постановляє, що було порушення Конвенції відносно інших скарг, висунутих за 

усталеною практикою (див. таблицю в додатку);
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику суму, 

зазначену у таблиці в додатку, яка має бути конвертована в національну валюту дер-
жави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 0 +5 Черкаська +2 -3 0 +5
Житомирська -2 +3 +1 +6 Кіровоградська +2 -3 0 +5
Чернігівська +1 -4 +2 -3 Полтавська +2 -3 -1 +4
Сумська -1 -6 +2 -3 Дніпропетровська +2 -3 0 +5
Закарпатська +2 -3 +7 +12 Одеська +1 +6 +5 +10
Рівненська +1 -4 +3 +8 Миколаївська -1 +4 +3 +8
Львівська 0 -5 +3 +8 Херсонська -1 +4 +3 +8
Івано-Франківська -3 -8 +3 +8 Запорізька +1 -4 +2 +7
Волинська +1 -4 +3 +8 Харківська -2 -7 +2 -3
Хмельницька +1 -4 +3 +8 Донецька 0 -5 -2 +3
Чернівецька -3 -8 +5 +10 Луганська -3 -8 +2 -3
Тернопільська +1 -4 +3 +8 Крим +2 +7 +7 +12
Вінницька -2 +3 +1 +6 Київ -1 +1 +2 +4

Укргiдрометцентр

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обви-
нуваченого Михайлова Миколу Петровича, 23.09.1959 р.н. (за-
реєстроване місце проживання: Донецька обл., смт Старобеше-
ве, просп. Донецький, 18, кв. 6) у судове засідання для здійснен-
ня спеціального судового провадження у кримінальному провадженні  
№ 2201705010000000224 від 08.07.2017 (справа № 328/921/18) за обви-
нуваченням Михайлова М.П. у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 17.12.2020 
року о 14-00 год. в залі судового засідання за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого 
Михайлова М.П. кримінальне провадження буде здійснюватися за його 
відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П.Л., судді 
Курдюков В.М., Новікова Н.В.

ОГОЛОШЕННЯ
НКРЕКП інформує про розгляд справи № 826/10005/18 за позовом 

Соболєва Є.В., Гузя І.В., Чумака В.В., Войціцької В.М., Лещенка С.А., 
Голуба В.В., Найєма Мустафи-Масі, Сотника О.С., Маркевича Я.В., 
Пастуха Т.Т., Вадатурського А.О., Мушака О.П. до НКРЕКП, про ви-
знання незаконною та скасування постанови НКРЕКП від 28.12.2017 
№ 1513 «Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 
2018 рік», засідання у якій призначено на 25.01.2021 об 11.30 в при-
міщенні Окружного адміністративного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 81А, зал судових засідань № 214.

ОГОЛОШЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775 ін-
формує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на до-
вкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Видобування вуглеводнів (нафта, газ природний, газ, розчинений у на-

фті, конденсат, супутні компоненти — корисні копалини загальнодержавно-
го значення) Кузьмичівсько-Недільного родовища.

Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газо-
вий. Кінцева продукція — підготовлена до споживання нафта, при-
родний газ, газ, розчинений у нафті, конденсат. Роботи на ділян-
ці надр здійснюватиме  — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування»  
АТ «Укргазвидобування». 

Об’єкт існуючий, наявні документи дозвільного характеру. Розробка родо-
вища буде здійснюватись у відповідності до Правил розробки родовищ. Бу-
ріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом на-
явної потужності.

Технічна альтернатива 1.
Розробка родовища буде здійснюватись у відповідності до Правил роз-

робки родовищ. Буріння свердловин може здійснюватись верстатом з елек-
тричним приводом, але у зв›язку із значною віддаленістю від електромере-
жі, відповідної потужності, використання верстата із електричним приводом 
обмежено.

Технічна альтернатива 2. 
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
В адміністративному відношенні Кузьмичівсько-Недільне родовище зна-

ходиться на території Богодухівського району Харківської області України. 
Об’єкт існуючий, площа ділянки надр 97,9 км2.

Територіальні альтернативи 1 Об’єкт існуючий, площа ділянки надр 97,9 
км2. Розширення та зменшення меж ділянки не передбачається

Територіальні альтернативи 2 не розглядається
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Мінімальний залишко-

вий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місце-
вого населення та його здоров’я.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої ді-
яльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

АТ «Укргазвидобування» володіє спеціальним дозволом від 31.05.2006 
року №2793 на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому 
числі дослідно-промислової розробки корисних копалин Північно-Скворців-
ської площі, термін дії якого закінчується 31.05.2021 року.

За час володіння спеціальним дозволом Товариством було відкрито два 
родовища Недільне та Кузьмичівське, які введено в ДПР. Визнано за до-
цільне вважати Кузьмичівську (родовище), Недільну (родовище), Північно-
Кузьмичівську, Північно-Скворцівську та Східно-Кузьмичівську ділянки на-
фтогазонакопичення, як складовими частинами Кузьмичівсько-Недільно-
го родовища, розташованого в межах Північно-Скворцівського спеціаль-
ного дозволу.

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернатива-
ми: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлюють згід-
но із законодавством України. Згідно із ДСП 173-96 санітарно-захисна зо-
на становить — 500 м (буріння здійснюють буровим верстатом з дизель-
ним приводом).

Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження аналогічні обраному варіанту провадження 

планованої діяльності. Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить 
— 300 м, буріння буровим верстатом з електричним приводом.

Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
Щодо територіальних альтернатив 1 Об’єкт існуючий, площа ділянки надр 

97,9 км2. Розширення та зменшення меж ділянки не передбачається
Щодо територіальних альтернатив 2 Не розглядаються. 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтер-

нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еколо-
гічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному обсязі, 
згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціонального вико-
ристання природних ресурсів, а також забезпечення вжиття охоронних від-
новлюваних, захисних і компенсаційних заходів.

Щодо технічної альтернативи 1 
Еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічні обраному варі-

анту планованої діяльності. 
Щодо технічної альтернативи 2 Не розглядаються.
Щодо територіальних альтернатив 1 Об’єкт існуючий, площа ділянки надр 

97,9 км2. Розширення та зменшення меж ділянки не передбачається
Щодо територіальних альтернатив 2 Не розглядаються. 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, що су-

проводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають парни-
ковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мі-
кроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних заходів 
очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. Платіж за вики-
ди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений в грошовому вира-
зі, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди (п. 243.1 ст. 243 Подат-
кового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення ре-
жиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з ура-
хуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохоронних 
заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобув-
них робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режиму екс-
плуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі порушення технологіч-
них процесів. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та 
інших властивостей ґрунтів.

Природно-заповідний фонд: На території Кузьмичівсько-Недільного ро-
довища території та об›єкти природно-заповідного відсутні. Планована ді-
яльність буде здійснюватися з дотриманням вимог Закону України «Про при-
родно-заповідний фонд».

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли спри-
яти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, мінімальні або відсутні; 
передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків щодо порушен-
ня природного рослинного покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забрудню-
вальних речовин в атмосферне повітря.

Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характери-
зується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний ас-
пект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в еко-
номіку району). 

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє 
порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного 
дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та культури (як 
об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші елементи 
техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних си-
туацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мі-
рою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодав-
чих норм і актів).

Щодо технічної альтернатив 1 Аналогічно обраному варіанту планованої 
діяльності, а також додаткове будівництво ЛЕП, додаткове втручання у до-
вкілля, відведення земельних ділянок, збільшення часу буріння.

Щодо технічної альтернативи 2 Не розглядається
Щодо територіальних альтернатив 1 Об’єкт існуючий, площа ділянки надр 

97,9 км2. Розширення та зменшення меж ділянки не передбачається.
Щодо територіальних альтернатив 2 Не розглядаються. 
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підля-
гають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину стат-
ті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»): планована діяльність 
належить до другої категорії видів планованої діяльності й об’єктів, які мо-
жуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно 
п.1 та 3 ч.3  ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII 
від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного 
негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для здій-
снення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відповідно до вимог 
ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 трав-
ня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкілля буде включено із достат-
ньою деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик планова-
ної діяльності;

- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмос-

ферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соці-
альне середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення, 
уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на довкілля, 
в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громадських 
обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із Зако-
ном України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-

якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також ін-
формації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, 
під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інфор-
мації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попе-
реднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про про-
вадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи 
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи 
обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає 
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцін-
ки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої 
діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості 
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення об-
сягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваже-
ним органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на 
довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість 
подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планованої діяльнос-
ті, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впливу на довкілля буде 
повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня ска-
сування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначають-
ся на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошен-
ні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протя-
гом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному 
веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповно-
важеному органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження 
та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень і рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду  за-
уважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропозицій громадськос-
ті їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та пере-
дано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їхнього 
отримання). Особи, що надають зауваження та пропозиції, своїм підписом 
засвідчують згоду на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарю-
вання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний вра-
хувати повністю, частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропо-
зиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу до-
сліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. Детальну інформацію про це включають до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: 
відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде — спеціальний дозвіл на  видобування вуглеводнів Кузьми-
чівсько-Недільного родовища, що надається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю;

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківсько-
го, 35;

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua;
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40.
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