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Як коронавірус украв цьогорічне Різдво
ПАНДЕМІЯ. Уряди європейський країн готують безпечні правила на час новорічних свят  
і закликають провести їх у вузькому родинному колі 

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Цього року Різдво — одне з 
найбажаніших і найулюбле-

ніших свят європейців — пройде 
без велелюдних сімейних застіль, 
бучних вечірок, галасливих різд-

вяних ярмарків і гулянь. Попри те 
що рівень захворюваності у біль-
шості європейських країн після 
кількатижневих обме жувальних 
заходів, до яких вдалися майже 
всі держави-члени ЄС, знижуєть-
ся, уряди не поспішають скасову-
вати обмеження. 

Влада остерігається, що масо-
ві зібрання, неминучі під час но-
ворічних свят, призведуть до тре-
тьої хвилі пандемії. А цього треба 
уникнути за будь-яку ціну. Як ска-
зала очільниця Єврокомісії Урсу-
ла фон дер Ляєн, вакцинацію прі-
оритетних груп проти COVID-19 

мають розпочати вже наприкінці 
грудня. 

Багато хто сподівався, що влада 
піде на поступки і піддасться на за-
клики окремих політиків і партій, а 
також різноманітних спілок пред-
ставників ресторанного та розва-
жального бізнесу і хоч тимчасово 

скасує жорсткі заборони. Проте ці 
очікування не виправдалися. То як 
же зустрічатимуть Різдво у Європі?

Консультативний комітет Бельгії 
провів спеціальне засідання, на яко-
му йшлося про умови святку-
вання Різдва, наприкінці ми-
нулого тижня. 
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Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку проведення огляду стану 
кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, 
державних інформаційних ресурсів та інформації, 
вимога  щодо захисту якої встановлена законом»

Стягнення коштів  
у рамках зведеного 
виконавчого провадження: 
що потрібно знати в разі 
оскарження

ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА

Міністр закордонних справ про готовність НАТО 
поглибити участь у безпеці регіону й посилення 
взаємодії з Україною та Грузією 

НСЗУ дбає про 
доступність медицини

УМОВА. Фізичну доступність до своїх будівель для осіб з інвалід-
ністю мають забезпечити медичні заклади, які планують 2021 ро-
ку укласти договір з НСЗУ. Укладаючи таку угоду, закладу слід бу-
де надати скановану копію документа, який підтверджує доступ-
ність будівлі та приміщення для таких людей та інших маломобіль-
них груп. Цей документ видаватиме фахівець із питань технічного 
обстеження будівель і споруд, який має відповідний кваліфікацій-
ний сертифікат. А з тими закладами, де не створять безперешкод-
ного доступу до медичних послуг осіб з інвалідністю, НСЗУ 2021 
року угоди не укладатиме. За винятком центрів екстреної медич-
ної допомоги, куди пацієнти зазвичай не звертаються самостійно.

За даними ВООЗ, понад мільярд людей мають ту чи іншу фор-
му інвалідності. У них нерідко обмежений доступ до медичних по-
слуг, повідомляє НСЗУ. Тож брак збалансованого доступу до буді-
вель закладів охорони здоров’я, вузькі двері, сходи всередині при-
міщень, неналежне обладнання в туалетах та інші перешкоди на 
шляху до медичних установ мають відійти в минуле.

ЦИТАТА ДНЯ

ДМИТРО КУЛЕБА:

ЦИФРА ДНЯ

1 млрд доларів
Майже стільки розраховує позичити 

уряд на зовнішньому ринку запозичень 
до 15 грудня цього року

«Істотне погіршення 
безпеки в регіоні Чорного 

моря загрожує не лише 
причорноморським 

країнам, а й Південній 
Європі, Близькому Сходу 

й Північній Африці».

Берегти минуле 
заради майбутнього

СПАДЩИНА. Щоб урятувати пам’ятку архітектури 
державного значення XIX століття штаби військових 
поселень у Чугуєві, Харківська обласна рада ініціює  
їх передачу до спільної власності територіальних громад
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Штаби військових поселень у Чугуєві, як і музей-садиба відомого на весь світ художника Іллі Рєпіна, стануть 
привабливим туристським об’єктом Харківщини
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 грудня 2020 р. № 1181 
Київ

Про внесення змін до Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення 
подачею кисню ліжкового фонду закладів 
охорони здоров’я, які надають стаціонарну 

медичну допомогу пацієнтам з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом  
SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених  

з фонду боротьби з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бю-

джетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які 
надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фон-
ду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та її наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 
жовтня 2020 р. № 923 «Про виділення коштів для забезпечення подачею кисню ліжково-
го фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам 
з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2» 
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 84, ст. 2691), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 грудня 2020 р. № 1181

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів 
охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2,   
за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками
1. Абзац перший пункту 3 після слів «подачею кисню» доповнити словами і циф-

рами «не менше 80 відсотків», а після слів і цифри «коронавірусом SARS-CoV-2» — 
словами «, призначених для лікування таких пацієнтів».

2. Пункт 4 виключити.
3. Абзац другий пункту 5 доповнити реченням такого змісту: 
«У договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти може пе-

редбачатися попередня оплата на строк не більше трьох місяців у розмірі до 100 від-
сотків.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 грудня 2020 р. № 1183 
Київ

Про затвердження переліку платних послуг,  
які можуть надаватися державними  
і комунальними закладами культури,  

що не є орендою
Відповідно до частини восьмої статті 2 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися державними і кому-

нальними закладами культури, що не є орендою, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає Шеля Олександра Івановича, 
21.08.1952 року народження, в судове засідання у кримінальному провадженні  № 
1-кп/331/100/2020 за фактом скоєння Шелем О.І. кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яке відбудеться 21 грудня 2020 року о  09 годи-
ні 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 
6, судова зала № 3. 

Суддя Пивоварова Ю.О.

Євтушенка Ігоря Миколайовича проси-
мо звернутися до другої Білоцерківської 
міської державної нотаріальної контори 
за адресою: вул. Павліченко, 65а, м. Бі-
ла Церква Київської області для прийнят-
тя спадщини після померлого 

ЄВТУШЕНКА Михайла Ігоровича.

Втрачені суднові документи на мало-
мірне судно моделі Fiord Fortuna з борто-
вим реєстраційним номером ЛВВ-0103-К, 
яке належить громадянину Осідач Рос-
тиславу Володимировичу,

вважати недійсними.

Втрачені Свідоцтво про право власнос-
ті та Свідоцтво про право плавання під 
державним прапором України (судновий 
патент) на судно, з реєстраційним бор-
товим номером «Настя» судновласник 
Кравченко Микола Дмитрович, 

вважати недійсними.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Діваков Олександр Олександро-

вич, 15.09.1969 року народження, відповідно до 
ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання на 12 год. 00 хв. 12 грудня 2020 ро-
ку  до Хмельницького міськрайонного суду Хмель-
ницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Май-
дану, 54, каб. 203, головуючий — суддя Навроць-
кий В.А., конт. тел. (0382) 65-74-43) для проведен-
ня судового засідання у кримінальному провадженні 
№ 22017240000000024 про обвинувачення Дівакова 
Олександра Олександровича, обвинуваченого у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини та на-
слідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 
139 КПК України.

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає обвинуваченого Нєвойту Віталія Олек-
сандровича, 02.05.1991 р.н. (місце проживання: До-
нецька обл., Волноваський район, с. Валер’янівка, 
вул. Шевченка, 7), у судове засідання у кримі-
нальному провадженні № 1-кп/328/99/20 (справа  
№ 161/5452/18), внесеному 19.08.2014 року до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 12014050380001088 за обвинуваченням Нєвойти 
В.О. у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеть-
ся 22.12.2020 року о 13-00 годині в залі судового за-
сідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак,                                 
вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинувачено-
го Нєвойти В.О. кримінальне провадження буде здій-
снюватися за його відсутності. Колегія суддів: голо-
вуючий суддя Новікова Н.В., судді: Коваленко П.Л., 
Курдюков В.М.

У провадженні Апеляційної палати Вищо-
го антикорупційного суду під головуванням суд-
ді Никифорова А.С. перебуває апеляційна скар-
га прокурора САП Скибенка О.І. на ухвалу слід-
чого судді Вищого антикорупційного суду від 
26.10.2020 про відмову в задоволенні клопо-
тання детектива НАБУ про обрання щодо Яну-
ковича О.В. запобіжного заходу у вигляді три-
мання під вартою, в кримінальному провадженні  
№ 42015000000002833 від 25.12.2015.

У зв’язку з чим в судове засідання виклика-
ється підозрюваний Янукович Олександр Вікто-
рович, 10 липня 1973 року народження, уродже-
нець міста Єнакієве Донецької області, зареє-
стрований за адресою: місто Донецьк, вул. Рай-
сіна, буд. 65-Д, у кримінальному провадженні  
№ 42015000000002833 від 25 грудня 2015 року у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, 
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Судове засідання відбудеться 15 грудня 2020 
року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні Апеляцій-
ної палати Вищого антикорупційного суду за адре-
сою: місто Київ, провулок Хрестовий, 4.

З моменту опублікування тексту повістки про 
виклик у засобах масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження підозрюваний 
вважається належним чином ознайомленим з її 
змістом.

ОГОЛОШЕННЯ № 6 від 04.12.2020  
про проведення конкурсу на придбання квартир 

на вторинному ринку в місті Києві
Державна установа «Центр обслуговування під-

розділів Міністерства внутрішніх справ України» ого-
лошує конкурс на придбання квартир на вторинному 
ринку в місті Києві.

Закупівля здійснюється відповідно до постано-
ви Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р.  
№ 147.

Закупівля здійснюється відповідно до затвердже-
них кошторисних призначень.

Предмет закупівлі:
Однокімнатні квартири у кількості 2 шт. (до 45 

кв.м);
Отримання конкурсної документації, приймання 

конкурсних пропозицій:
м. Київ, вул. Богомольця, 10, центральний конт-

рольно-перепускний пункт, канцелярія Державної 
установи «Центр обслуговування підрозділів Мініс-
терства внутрішніх справ України» — тел. (044) 256 
15 49 (вн. 25 49), (044) 256 14 53 (вн. 24 53);

в робочі дні з понеділка по четвер з 09.00 до 17.00 
год., в п’ятницю з 09.00 год. до 16.00 год. — з 07 
грудня 2020 року до 18 грудня 2020 року.

Веб-сайт МВС (тільки для отримання конкурсної 
документації) www.mvs.gov.ua.

Інформація щодо проведення конкурсу: тел. (044) 
256 15 49 (вн. 25 49), (044) 256 14 53 (вн. 24 53).

Конкурс відбудеться 21 грудня 2020 року о 10.00 
год. за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10, каб. 
410.

Учасникам конкурсу або уповноваженим особам 
мати при собі документ, що посвідчує особу.

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Саруханя-
ну Артуру Оганесовичу, 02.06.1964 року народжен-
ня, громадянину України, уродженцю м. Баку, Рес-
публіки Азербайджан, зареєстрованому за адре-
сою: АР Крим, Чорноморський район, вул. Щорса 24. 
Вам необхідно з’явитися 14 грудня 2020 року о 09 
год. 15 хв., 16 грудня 2020 року о 09 год. 15 хв., а 
також 18 грудня 2020 року о 09 год. 15 хв. до про-
курора відділу прокуратури АР Крим та м. Севасто-
поля Ігоря Юрійовича Корженка за адресою: м. Ки-
їв, вул. Ділова, 24, для вручення письмового пові-
домлення про підозру, допиту та проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42020010000000026 від 16.06.2020 із ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого за 
ч. 1 ст. 438 КК України як підозрюваному.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська ви-
кликає Горгулю Сергія Івановича, 30.07.1972 року наро-
дження, уродженця м. Алчевськ Луганської області, гро-
мадянина України, зареєстрованого за адресою: м. Дні-
про, вул. Троїцька, 20-а, проживає за адресою: м. Дні-
про, вул. Ю. Савченко, 97-а/26, як обвинуваченого у під-
готовче судове засідання по кримінальному проваджен-
ню № 42016040000000902, яке призначено на 14 год. 00 
хв. 17 грудня 2020 року. 

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Жовтневого районного суду  
м. Дніnропетровська за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. 
Паторжинського, 18-а, каб. 21, під головуванням суд-
ді Мельниченко С.П. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

від 2 грудня 2020 р. № 1183
ПЕРЕЛІК 

платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами 
культури, що не є орендою

1. Проведення вистав, театральних, музичних, хореографічних постановок, цирко-
вих вистав; концертів, фестивалів, конкурсів, бенефісів, естрадних шоу, виставкових, 
освітніх та інших культурно-мистецьких заходів (проектів), демонстрація відео- і кіно-
фільмів; інформаційно-масових, розважальних та інших заходів; виступів професійних 
мистецьких колективів, артистичних груп та окремих артистів (виконавців).

Розміщення рекламної продукції та рекламних конструкцій під час їх проведення.
2. Проведення занять у студіях, підготовчих групах, групах раннього естетично-

го розвитку, творчих школах та об’єднаннях, секціях та мистецьких аматорських 
об’єднаннях, на курсах, у літературно-музичних вітальнях, ігрових кімнатах для дітей 
та гуртках, які безпосередньо організовуються закладами культури, а також індивіду-
ального стажування, підвищення кваліфікації, консультацій з питань збереження, до-
слідження, консервації та реставрації культурних цінностей в бібліотеках, музеях, ар-
хівах, спеціалізованих науково-дослідних установах, реставраційних, музейних, інших 
закладах культури.

3. Організація діяльності мистецьких аматорських об’єднань, у тому числі клубів за 
інтересами (художніх, технічних, природничо-наукових, колекційних, за професіями).

4. Розроблення оригінальних сценаріїв, проведення постановочної роботи і заходів 
за заявками юридичних та фізичних осіб.

5. Надання послуг з організації та/або проведення спектаклів, концертів колективів 
аматорської творчості.

6. Проведення театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, спортивно-розважаль-
них, оздоровчих, обрядових заходів, виставок книг і творів образотворчого та декора-
тивно-ужиткового мистецтва.

7. Надання послуг з організації та/або проведення культурно-масових та наукових 
заходів, професійних та корпоративних свят, міжнародних симпозіумів, форумів, нау-
ково-практичних конференцій, бієнале, пленерів, конкурсів, навчальних заходів (семі-
нарів, майстер-класів, тренінгів, творчих лабораторій та майстерень), семінарів, семі-
нарів-практикумів, зборів, концертів, фестивалів, виставок, вистав та інших культурно-
мистецьких заходів (проектів).

8. Показ слайд-фільмів, кінопрограм, лазерних шоу.
9. Виготовлення та продаж у неспеціалізованих магазинах (кіосках, лотках), через 

електронні системи продажу видань про фонди і діяльність бібліотек, музеїв, картин-
них галерей, виставкових залів, заповідників, реставраційних та інших закладів куль-
тури, довідково-бібліографічних та інформаційних продуктів (в електронній формі — 
компакт-дисків), репродукцій, наборів листівок, афіш, плакатів (у тому числі із зобра-
женням творів мистецтв, пам’яток літератури, нотними виданнями), а також сувенірних 
виробів, значків, виробів народних промислів, декоративно-ужиткового, образотвор-
чого мистецтва та фотомистецтва тощо.

10. Проведення фото-, відео- і кінозйомок приміщень та інтер’єрів бібліотек, музе-
їв та заповідників, територій та об’єктів музейних закладів, окремих експонатів, експо-
зицій, окремих сторінок документів з бібліотечних, музейних та архівних фондів, а та-
кож у приміщеннях та на території закладів культури за заявками юридичних та фі-
зичних осіб.

11. Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на територіях та у при-
міщеннях заповідників, музеїв, бібліотек, театрально-видовищних закладів, інших за-
кладів культури під час огляду експозицій, виставок тощо.

12. Відвідування заповідників, музеїв та виставок.
13. Формування бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових ро-

біт, каталогів для особистих бібліотек і бібліотек підприємств, установ та організацій.
Підготовка та надання письмових тематичних, фактографічних, аналітичних, адрес-

но-бібліографічних та інших довідок для фізичних та юридичних осіб.
Користування міжбібліотечним абонементом (компенсування поштових витрат), до-

ставка документів, у тому числі електронна.
Надання послуг з оформлення (комплектування) реєстраційно-облікових докумен-

тів користувачів бібліотек (квитків, формулярів тощо).
Продовження строку користування документами, резервування документів, нічний 

абонемент.
Інформаційно-бібліотечне обслуговування підприємств, установ та організацій.
Роздрукування інформації з електронних носіїв, ламінування документів.
Експонування рекламних матеріалів юридичних та фізичних осіб у приміщеннях або 

на веб-сайтах закладів культури.
Продаж документів з фондів бібліотек, що списуються та підлягають утилізації, фі-

зичним та юридичним особам.
14. Проведення наукової та мистецтвознавчої експертизи, у тому числі виїзної, до-

слідження, обстеження, атрибуція культурних цінностей (для юридичних та фізичних 
осіб) та тих, що в установленому порядку ввозяться або вивозяться через державний 
кордон, підготовка та надання історичних, мистецтвознавчих, аналітичних висновків, 
довідок та іншої інформації.

15. Розроблення та оформлення інтер’єрів, дизайнерське оздоблення виставкових 
стендів, створення та оформлення музейних експозицій, розроблення тематико-експо-
зиційних планів музеїв.

16. Ремонт, настроювання і налагодження музичних інструментів, звуко-, світло- 
та відеоапаратури.

17. Ремонт, реставрація, консервація, атрибуція творів (виробів) образотворчого і 
декоративно-ужиткового мистецтва, рукописів, документів, друкованих видань, інших 
культурних цінностей на замовлення для юридичних та фізичних осіб.

Надання послуг з тимчасового зберігання в музеях, заповідниках, інших музейних 
закладах культурних цінностей, музейних предметів, предметів музейного значення, 
що перебувають у власності, користуванні юридичних та фізичних осіб, після прове-
дення обстежень, досліджень, консерваційно-реставраційних заходів.

Проектування, оформлення, виготовлення спеціальних конструкцій, оздоблення 
для зберігання, експонування, транспортування культурних цінностей, проведення па-
літурних, брошурувальних робіт.

Пакування культурних цінностей.
18. Обстеження, дослідження, ремонт, реставрація, консервація, реабілітація, музе-

єфікація, пристосування нерухомих об’єктів культурної спадщини.
Надання фізичним та юридичним особам письмових історичних, аналітичних, тема-

тичних довідок, висновків щодо нерухомих об’єктів культурної спадщини.
Надання методичної допомоги, консультацій, підготовка висновків, рекомендацій, 

звітів з питань збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та рухомих пред-
метів, пов’язаних з нерухомими об’єктами культурної спадщини.

Розроблення облікової документації на нерухомі об’єкти культурної спадщини.
Розроблення науково-проектної документації та підготовка рекомендацій щодо ре-

монту та реставрації нерухомих об’єктів культурної спадщини.
Рецензування науково-проектної та облікової документації щодо нерухомих об’єктів 

культурної спадщини.
19. Виготовлення, ремонт і реалізація майстернями та іншими виробничими підроз-

ділами закладів культури обладнання атракціонів, музичних інструментів, меблів, рек-
візиту і бутафорії, сценічного обладнання, пошиття театральних, концертних костюмів, 
взуття, товарів широкого вжитку, квітів і квіткової продукції, надання гримерних і авто-
транспортних послуг, проведення столярних, слюсарних, будівельних, ремонтно-рес-
тавраційних та інших робіт.

20. Прокат музичних інструментів, культурно-спортивного і туристичного інвента-
рю, сценічних костюмів, взуття, театрального реквізиту.

21. Фотокопіювання, репродукування, ксерокопіювання, сканування, фотографу-
вання, мікрофільмування, мікрокопіювання, створення цифрових та тривимірних ко-
пій з книжок, брошур, газет, журналів, музейних предметів, предметів музейного зна-
чення, документів з фондів/архівів бібліотек, музеїв, реставраційних та інших закла-
дів культури.

22. Виготовлення фонограм концертів і спектаклів, копій звукозапису музичних тво-
рів з фонотек закладів культури, надання послуг студій звуко- і відеозапису, трансляції 
вистав, концертів, виставкових, освітніх та інших культурно-мистецьких заходів (про-
ектів) закладами культури за допомогою Інтернету.

23. Надання кейтерингових послуг з метою організації відпочинку і дозвілля грома-
дян під час проведення культурно-масових та наукових заходів, професійних та корпо-
ративних свят, міжнародних симпозіумів, форумів, науково-практичних конференцій, 
бієнале, пленерів, конкурсів, навчальних заходів (семінарів, майстер-класів, тренінгів, 
творчих лабораторій та майстерень), семінарів, семінарів-практикумів, зборів, концер-
тів, фестивалів, виставок, вистав та інших культурно-мистецьких заходів (проектів).

24. Надання послуг, пов’язаних із створенням умов для організованого туризму, від-
починку (короткостроковий відпочинок (розбиття наметів і розкладення вогнищ у спе-
ціально облаштованих та відведених для цього місцях, прогулянки на конях і поні, ве-
лосипедах, електромобілях, човнах тощо).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 листопада 2020 р. № 1492-р 
Київ

Про передачу у 2020 році деяких бюджетних 
призначень Національній комісії з цінних 

паперів та фондового ринку
1. Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України передати части-

ну бюджетних призначень, передбачених у 2020 році Національній комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у загальному фонді державного бю-
джету за програмою 5501010 «Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фі-
нансових послуг» у сумі 2 959,4 тис. гривень (видатки споживання, в тому числі оплата пра-
ці — 2 425,7 тис. гривень), Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку на 
бюджетну програму 6151010 «Керівництво та управління у сфері фондового ринку» у сумі  
2 959,4 тис. гривень (видатки споживання, в тому числі оплата праці — 2 425,7 тис. гривень).

2. Забезпечити:
Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису державного бю-

джету після погодження Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку передачі бюджетних призначень, передбаченої пунктом 1 цього розпорядження, з 
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Державній казначейській службі — перерахування Національній комісії з цінних паперів та 
фондового ринку бюджетних коштів відповідно до переданих бюджетних призначень.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ОГОЛОШЕННЯ

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

_____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними
 засобами ведення Єдиного реєстру
 з оцінки впливу на довкілля, 
не зазначається суб’єктом господарювання)
_____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС»,

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 
код ЄДРПОУ 38238804

фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийнят-

тя реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили 
про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впли-
ву на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання.
01103, Україна, місто Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 13-В, офіс 42,  

тел. (067) 440 93 87.
(місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної  

особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*
Планована діяльність, її характеристика.
Нове будівництво паливнозаправного пункту на території бази техніч-

ного обслуговування ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» за адресою: Київська 
область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 164.

На проектованій базі паливнозаправного пункту передбачається при-
йом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: однієї мар-
ки бензину — А-95 та однієї марки дизельного пального.

Режим роботи — цілодобовий. Термін експлуатації резервуарів — 40 
років.

Технічна альтернатива 1
Планованою діяльністю передбачається будівництво паливнозаправно-

го пункту на 250 заправок на добу нафтопродуктами.
Передбачається встановлення резервуарів: для зберігання бензину 

і дизельного палива два підземних двохстінних металевих резервуарів 
об’ємом 90 м3 та 10 м3, один резервуар об’ємом 10 м3 для аварійного зли-
ву нафтопродуктів, один резервуар об’ємом 3м3 для зберігання розчину 
січовини AdBlue.

Технічна альтернатива 2 
Передбачається будівництво паливнозаправного пункту з наземним 

розміщенням резервуарів для зберігання палива та аналогічним облад-
нанням. Однак ця альтернатива створює екологічну та пожежну небезпе-
ку об’єкту, потребує застосування комплексу додаткових заходів та витрат 
для нормального функціонування об’єкту. Наземний варіант розміщення 
резервуару має значно більше ризиків техногенного та екологічного ха-
рактеру та є малоприйнятним. Тому технічна альтернатива 1 є найбільш 
ефективною як з екологічної, так і з технологічної точок зору для безпеч-
ної заправки автомобілів.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернати-
ва 1

Проектований паливнозаправний пункт розташований на діючій тери-
торії ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» в смт. Велика Димерка, вул. Бровар-
ська, 164, Броварський район, Київська область.

Ділянка площею 4,0 га перебуває у приватній власності ТОВ «АЛЬЯНС 
ТРАНССЕРВІС», згідно з Державним актом на право власності на земельну 
ділянку Серія ЯМ № 240392, кадастровий номер: 3221281200:06:001:0032. 
Площа виконання робіт з влаштування паливнозаправного пункту стано-
вить 1345,0 м2.

Цільове призначення земельної ділянки — землі промисловості.
Додаткового відведення земельних ділянок не передбачається.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернати-

ва 2 
Відсутня, у зв’язку з тим, що ділянка перебуває в приватній власності 

згідно з Державним актом на право власності на земельну ділянку. 
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Реалізація планованої діяльності дасть змогу заправляти автомобілі 

якісним пальним, зокрема заправлення власних машин підприємства ТОВ 
«АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС». Соціально-економічний вплив очікується пози-
тивний, у зв’язку зі створенням додаткових робочих місць для місцевих 
жителів, збільшенням надходжень у місцевий та державний бюджет, роз-
виток інфраструктури при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних 
нормативів. 

З метою недопущення погіршення соціально-економічного стану ра-
йону планованої діяльності використовуються сучасні екологічно безпеч-
ні технології.

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

Доставка пального здійснюватиметься автотранспортом. Злив палива 
з автоцистерн передбачено крізь герметичні зливні швидкороз’ємні муф-
ти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей 
в резервуар.

Передбачається встановлення резервуарів: для зберігання бензину 
і дизельного палива два підземних двохстінних металевих резервуарів 
об’ємом 90 м3 та 10 м3, один резервуар об’ємом 10 м3 для аварійного зли-
ву нафтопродуктів, один резервуар об’ємом 3 м3 для зберігання розчину 
січовини AdBlue. Один окремий резервуар об’ємом 3 м3 для розчину січо-
вини AdBlue (додаткова робоча рідина — водний розчин, застосовуєть-
ся в якості додаткової робочої рідини в дизельних двигунах для досягнен-
ня екологічних нормативів Євро 4 і Євро 5 по викиду шкідливих речовин). 

Резервуари виконані з подвійною оболонкою типу «термос». Резервуа-
ри обладнані системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповнен-
ні, дихальною арматурою з клапанною системою,  технічними  пристроя-
ми для  запобігання переповнення резервуарів при зливі нафтопродуктів. 
Резервуари розташовані окремо від колонок.

Заправлення автомобілів нафтопродуктами передбачено трьома пали-
во-роздавальними колонками (ПРК): по одній чотирирукавній та двору-
кавній, та одна швидкісна однорукавна (для заправки автомашин ТІR). Та-
кож передбачено одну ПРК для розчину січовини AdBlue.

Річна реалізація палива становить: бензину — 700 м3, дизпаливо — 
5250 м3. Площа виконання робіт з влаштування паливнозаправного пунк-
ту — 1345,0 м2.

Будівля операторської запроектована розмірами 19,0 м х 3,0 м, з висо-
тою будівлі 4,0 м, одноповерхова та прибудована до будівлі технічного об-
слуговування автотранспорту.

Інженерне забезпечення об’єкту: водопостачання будинку оператор-
ської передбачено від існуючого водопроводу підприємства; скид госпо-
дарсько-побутових стоків передбачається здійснювати в існуючу каналі-
заційну мережу підприємства з подальшим відведенням на існуючі очис-
ні споруди біологічної очистки Біотал-16; стічні води з території з місць 
локальних забруднень нафтопродуктами відводяться в існуючі локальні 
очисні споруди стічних вод компанії Еколайн. Електропостачання — від іс-
нуючої ТП підприємства. Пожежогасіння передбачено від двох існуючих 
пожежних резервуарів об’ємом по 100 м3.

Транспортне забезпечення — з території підприємства «АЛЬЯНС 
ТРАНССЕРВІС», заїзд та виїзд на підприємство з вул. Броварська, 164.

Кількість створених робочих місць на об’єкті 2 чоловік.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернати-

вами:
  щодо технічної альтернативи 1
- по забрудненню атмосферного повітря — дотримання значень гра-

ничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмос-
ферному повітрі;

- по ґрунту, поверхневих та підземних водах — відсутність на них пря-
мого впливу;

- по акустичному впливу — в межах допустимих рівнів шумового на-
вантаження;

- організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для 
тимчасового зберігання кожного окремого виду відходів згідно з їх харак-
теристикою небезпеки та відповідно до вимог діючих санітарно-гігієнічних 
норм і правил, з подальшою передачею спеціалізованим підприємствам, 
відповідно укладених угод.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
- містобудівні умови та обмеження;
- розмір санітарно-захисної зони;
- протипожежні розриви між будівлями та спорудами.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається. У зв’язку із тим що ділянка перебуває в приватній 

власності згідно з Державним актом на право власності на земельну ді-
лянку.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-
тернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території включає планування майданчиків та 

створення прийняття геодезичної розбивочної основи для будівництва і 
геодезичні розбивочні роботи для прокладання інженерних мереж. До по-
чатку будівництва проводяться земляні роботи, роботи по демонтажу іс-
нуючих бордюрів, роботи по водопостачанню та електропостачанню буді-
вельного майданчика. Згідно з проектним рішенням на даній ділянці вико-
нується виїмка території.

Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпе-
чувати раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, а також бу-
дуть передбачені захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Ділянка для розміщення бази паливонозаправного пункту погоджена 

з усіма зацікавленими організаціями та знаходиться у приватній власнос-
ті. Забезпечується своєчасний вивіз сміття згідно договорів з метою попе-
редження забруднення та для захисту планованої території.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається. У зв’язку із тим що ділянка перебуває в приватній 

власності згідно з Державним актом на право власності на земельну ді-
лянку.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
На стадії будівництва можливий незначний короткочасний вплив на по-

вітряне середовище, водне середовище, геологічне середовище та ґрунти, 
соціальне середовище, вплив від шумового навантаження під час роботи 
будівельної техніки та персоналу.

Під час експлуатації джерелами потенційного впливу складу паливо-
мастильних матеріалів є: дихальні клапани підземних резервуарів збері-
гання нафтопродуктів, заправний майданчик (паливо-роздавальні колон-
ки), та автотранспорт (заїзд та виїзд з території заправного майданчика).

Характеристика впливів при будівництві та експлуатації об’єкту: 
Геологічне середовище (надра) — при будівництві та під час експлуата-

ції вплив не передбачається.
Атмосферне повітря — при будівництві об’єкту викиди від будівель-

ної техніки, від зварювальних, газорізальних і фарбувальних робіт; при 
експлуатації об’єкту викиди від дихальних клапанів резервуарів зберігання 
нафтопродуктів, заправні пістолети паливо-роздавальних колонок, та ав-
тотранспорт (заїзд та виїзд з території заправного майданчика).

Водне середовище — планована діяльність не матиме суттєвого нега-
тивного впливу на поверхневі водні об’єкти та підземні води.

Клімат та мікроклімат — відсутній.
Техногенне середовище — можливо незначний, тимчасовий.
Рельєф, ґрунти, ландшафт — при будівництві об’єкту вплив тимчасо-

вий у межах нормативних показників (від будівельної техніки, розробка 
траншей під трубопроводи); при експлуатації — вплив відсутній.

Шум, вібрація — можливе шумове навантаження за рахунок роботи бу-
дівельної техніки та руху автотранспорту; під час експлуатації — можли-
ве шумове навантаження за рахунок роботи технологічного обладнання.

Відходи — тимчасово розміщуються у спеціально відведених місцях 
відповідно до класу небезпеки, звідки видаляються на утилізацію згідно 
укладених договорів з спеціалізованими підприємствами. Під час експлу-
атації можливе утворення відходів від роботи обслуговуючого персоналу 
та ведення технологічного процесу. Поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад від-
ходів визначається по мірі їх утворення, відповідно до вимог діючих зако-
нодавчих норм і актів).

Соціальне середовище — вивчається через механізм публікації в ЗМІ та 
громадських обговорень.

Рослинний та тваринний світ — відсутній, заповідні об’єкти в зоні впли-
ву відсутні, цінних насаджень на території не виявлено, шляхи міграції тва-
рин відсутні.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі в меж-

ах виділеної земельної ділянки, при експлуатації обладнання, машин та ін-
шого обладнання. 

СЗЗ для даного об’єкту становить 50 м, та витримується по відношенню 
до житлово-громадської забудови. 

Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятники архітектури, історії і 
культури відсутні. 

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається. У зв’язку із тим що ділянка перебуває в приватній 

власності згідно з Державним актом на право власності на земельну ді-
лянку.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під-

лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину 
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Планована діяльність підприємства належить до другої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під-
лягають оцінці впливу на довкілля у відповідності до пункту  4 частини 3, 
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».  

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 зна-
чного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля не-
має.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з Оцінки впливу на довкілля, відповідає вимо-
гам ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 
23 травня 2017 року.

Зокрема, будуть проведені дослідження впливу на повітряне, водне, 
геологічне середовища і ґрунт, соціальне і техногенне середовище, рос-
линний і тваринний світ, клімат, передбачається виконання розрахунків 
розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному середовищі, аналіз 
отриманих концентрацій забруднюючих речовин на межі санітарно-захис-
ної зони і на межі житлової забудови, розрахунок ризиків та рівнів шуму.

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 відповідно 
до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на до-
вкілля — це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля; 

- проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, ін-
шої інформації; 

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абза-
цом п’ятим цього пункту; 

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про прова-
дження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлен-
ня. 

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

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження пла-
нованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду упо-
вноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можли-
вість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських 
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановлено-
го Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на тери-
торії України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з 
дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не при-
значаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається 
в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному вебсайті уповноваженого органу, громадськість має право на-
дати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлен-
ня, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього по-
відомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших за-
уважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості, вони бу-
дуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та переда-
ні суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отри-
мання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом за-
свідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господа-
рювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зау-
важення і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обго-
ворення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про 
це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14.  Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної плано-

ваної діяльності буде 
Дозвіл на виконання будівельних робіт  згідно  

статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Дозвіл на викиди в атмосферне повітря 

                                                                                                                             
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11) Закону України  

«Про оцінку впливу на довкілля»)
що видається 

Державною архітектурно-будівельною інспекцєю України,
Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної дер-

жавної адміністрації
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15.  Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльнос-
ті, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до 

Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної  
державної адміністрації

(найменування уповноваженого органу)
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А

eko.koda@ukr.net
(поштова адреса, електронна адреса)

(044) 279-01-58, факс (044) 234-96-15, Ткаліч Ганна Іванівна
(номер телефону та контактна особа)



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua16 

ОГОЛОШЕННЯ

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

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 14
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 81 338

Загальний тираж за грудень 256 536

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

0..5
6..11 2..-3

2..-3

2..-3
2..-3

2..-3
-1..4

-3..-8
2..-3

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 +2 -3 Черкаська +2 -3 +2 -3
Житомирська -1 +4 -1 +4 Кіровоградська +2 -3 +2 -3
Чернігівська +2 -3 +2 -3 Полтавська +2 -3 +2 -3
Сумська 0 -5 +2 -3 Дніпропетровська +2 -3 +2 -3
Закарпатська 0 +5 +8 +13 Одеська 0 +5 +6 +11
Рівненська -1 +4 +2 +7 Миколаївська -2 +3 -2 +3
Львівська -1 +4 +6 +11 Херсонська +2 -3 0 +5
Івано-Франківська 0 +5 +7 +12 Запорізька +2 -3 +2 -3
Волинська 0 +5 +3 +8 Харківська -1 -6 +2 -3
Хмельницька 0 +5 +3 +8 Донецька -2 -7 -2 +3
Чернівецька +1 -4 +5 +10 Луганська -4 -9 +1 -4
Тернопільська 0 +5 +3 +8 Крим -2 +3 +1 +6
Вінницька -1 +4 +1 +6 Київ -1 +1 -1 +1

Укргiдрометцентр

Оголошення № 286/5/8906-НЕР
про проведення конкурсу щодо закупівлі квартир

на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах 
України

1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Ки-

їв, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на 

умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України;
2.2. лоти: лот 1 — м. Новомосковськ Дніпропетровської облас-

ті, до 20 квартир; лот 2 — м. Вознесенськ Миколаївської області, 
до 10 квартир; лот 3 — м. Новоград-Волинський Житомирської 
області, до 20 квартир; лот 4 — м. Бердянськ Запорізької облас-
ті, до 20 квартир.

3. Адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується ін-
формація про конкурс: www.mil.gov.ua, розділ «Державні заку-
півлі» — Конкурсна комісія з відбору пропозицій щодо закупів-
лі квартир.

4. Термін передачі квартир: на вторинному ринку — до 
28.12.2020; 

на умовах пайової участі — до 25.03.2021 (термін оформлення 
права власності на квартири за Державою Україна в особі Мініс-
терства оборони України — до 06.04.2021);

термін дії договорів: на вторинному ринку — до 31.12.2020; на 
умовах пайової участі — до 31.12.2021.

5. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
5.1. місце: пр-т Перемоги, 55/2, м. Київ, 03113, Департамент 

державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Мі-
ністерства оборони України, 2 поверх;

5.2. подання: термін — до 12:00 16.12.2020, кімната 207;
5.3. розкриття: час і дата — о 14:30 16.12.2020, кімната 227.
6. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
7. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати 

зв’язок з учасниками: Бітян Юлія Миколаївна, Тимошенко Оле-
на Леонідівна, Присяжнюк Вікторія Іванівна, тел. (044) 4547459,  
zhytlo@mil.gov.ua, Телятникова Наталія Олександрівна,  
тел. (044) 3843273, (094) 9290273.

Приватний нотаріус Авдіївського міського нотаріального окру-

гу Василенко В.А. просить спадкоємців померлої 10.04.2020 року 

НОВИКОВОЇ Лідії Семенівни 

23.01.1937 року народження, звернутися для оформлення 

спадкових прав на належне майно до нотаріальної контори за 

адресою: Донецька область, місто Авдіївка, вулиця Комуналь-

на, буд. №4, офіс № 1. 

Оголошення № 286/5/8643-НЕР
про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир

на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України
1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку 

в регіонах України;
2.2. міста і регіони України, де планується закупити квартири, та їх кількість:
лот 1 — м. Луцьк, до 14 квартир; лот 2 — м. Ужгород, до 5 квартир; лот 3 — м. Запоріжжя, до 10 квартир; 

лот 4 — м. Івано-Франківськ, до 20 квартир; лот 5 — м. Полтава, до 25 квартир; лот 6 — м. Рівне, до 11 квартир; 
лот 7 — м. Тернопіль, до 20 квартир; лот 8 — м. Черкаси, до 30 квартир; лот 9 — м. Чернігів, до 35 квартир; лот 
10 — м. Бердичів Житомирської області, до 15 квартир; лот 11 — м. Коломия Івано-Франківської області, до 20 
квартир; лот 12 — м. Васильків Київської області, до 15 квартир; лот 13 — м. Самбір Львівської області, до 20 
квартир; лот 14 — м. Білгород-Дністровський Одеської області, до 10 квартир; лот 15 — м. Дубно Рівненської 
області, до 20 квартир; лот 16 — м. Сарни Рівненської області, до 10 квартир; лот 17 — м. Балаклія Харківської 
області, до 10 квартир; лот 18 — м. Чугуїв Харківської області, до 15 квартир; лот 19 — м. Славута Хмельниць-
кої області, до 5 квартир; лот 20 — м. Шепетівка Хмельницької області, до 20 квартир; лот 21 — м. Кам’янець-
Подільський Хмельницької області, до 30 квартир; лот 22 — м. Умань Черкаської області, до 4 квартир.

2.3. термін передачі квартир:
на вторинному ринку — до 21.12.2020;
на умовах пайової участі — до 15.03.2021 (термін оформлення права власності на квартири за Державою 

Україна в особі Міністерства оборони України — до 31.03.2021);
3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація про конкурс: www.mil.gov.ua, розділ 

«Державні закупівлі» — Конкурсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир;
3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу, опублікованого в засобах масової 

інформації: № 286/5/7724-НЕР у газеті «Урядовий кур’єр» від 31.10.2020 № 212 (6826).
4. Результат проведення конкурсу:
4.1. дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію: 25.11.2020;
4.2. конкурс відмінено за лотами:
4.2.1. лот 2 — м. Ужгород, до 5 квартир; лот 3 — м. Запоріжжя, до 10 квартир; лот 5 — м. Полтава, до 25 

квартир; лот 7 — м. Тернопіль, до 20 квартир; лот 8 — м. Черкаси, до 30 квартир; лот 9 — м. Чернігів, до 35 
квартир; лот 10 — м. Бердичів Житомирської області, до 15 квартир; лот 12 — м. Васильків Київської облас-
ті, до 15 квартир; лот 13 — м. Самбір Львівської області, до 20 квартир; лот 14 — м. Білгород-Дністровський 
Одеської області, до 10 квартир; лот 15 — м. Дубно Рівненської області, до 20 квартир; лот 17 — м. Балаклія 
Харківської області, до 10 квартир; лот 18 — м. Чугуїв Харківської області, до 15 квартир; лот 19 — м. Славу-
та Хмельницької області, до 5 квартир; лот 20 — м. Шепетівка Хмельницької області, до 20 квартир; лот 22 —  
м. Умань Черкаської області, до 4 квартир — оскільки подано для участі у конкурсі менше двох конкурсних 
пропозицій;

4.2.2. лот 4 — м. Івано-Франківськ, до 20 квартир — у зв’язку з відхиленням всіх конкурсних пропозицій;
4.2.3. лот 6 — м. Рівне, до 11 квартир — у зв’язку з допущенням до оцінки конкурсних пропозицій менше 

ніж двох учасників.
5. Інформація про переможців конкурсу:
Лот 1 — м. Луцьк, до 14 квартир:
Пропозиція 7.1. ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536», предмет закупівлі: 14 квартир у м. Луцьк, вул. Глушець, 

буд. 40.
Лот 11 — м. Коломия Івано-Франківської області, до 20 квартир:
Пропозиція 17.11. ПВКП «Житлобуд», предмет закупівлі: 15 квартир у м. Коломия Івано-Франківської облас-

ті, вул. Богдана Хмельницького, буд 141.
Лот 16 — м. Сарни Рівненської області, до 10 квартир:
Пропозиція 11.16. ТОВ «ЖБК» «ЛАКШЕРІ СКВЕР САРНИ», предмет закупівлі: 8 квартир у м. Сарни Сарнен-

ського району Рівненської області, вул. Технічна, 14В, з них: Секція № 1 — 6 квартир, Секція № 3 — 2 квартири.
Лот 21 — м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, до 30 квартир:
Пропозиція 8.21. ФО Пипа Сергій Павлович, предмет закупівлі: 1 квартира у м. Кам’янець-Подільський 

Хмельницької області, вул. Нігинське шосе, буд. 41/6а;
Пропозиція 9.21. ФО Кірова Юлія Ігорівна, предмет закупівлі: 1 квартира у м. Кам’янець-Подільський Хмель-

ницької області, вул. Нігинське шосе, буд. 41/6а;
Пропозиція 10.21. ФО Олійник Анатолій Володимирович, предмет закупівлі: 1 квартира у м. Кам’янець-

Подільський Хмельницької області, вул. Нігинське шосе, буд. 41/6а.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)
Підозрюваний Дудченко Олександр Григорійо-

вич, 01.02.1973 року народження, останнє відоме міс-
це проживання: Луганська область, м. Луганськ, пров. 
Геологічеський, буд. 6, кв. 2, на підставі ст.ст. 133, 135, 
2975 КПК України, вам необхідно з’явитись до старшо-
го слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління 
Служби безпеки України в Житомирській області Со-
роки М.М. за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чо-
півського, 7, тел. (0412) 405-214, для участі у слідчих 
та процесуальних діях у кримінальному провадженні  
№ 22019060000000003 як підозрюваному у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 ст.  260 КК 
України, 07.12.2020 о 15.00 (для отримання письмово-
го повідомлення про підозру, допиту та інших процесу-
альних дій). Нагадуємо про обов’язок заздалегідь пові-
домити про неможливість явки. Поважні причини та на-
слідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 
КПК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)
Підозрюваний Чуб Костянтин Юрійович, 21.09.1993 

року народження, останнє відоме місце проживання: 
Донецька область, м. Бахмут (колишній Артемівськ), 
вул. Незалежності (колишня Радянська), буд. 65, кв. 
30, на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитись до старшого слідчого в ОВС слідчо-
го відділу Управління Служби безпеки України в Жи-
томирській області Пустовіта Д.О. за адресою: м. Жи-
томир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, тел. (0412) 405-
214, для участі у слідчих та процесуальних діях у кри-
мінальному провадженні № 22017060000000023 як під-
озрюваному у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 
2583 та ч. 2 ст. 260 КК України, о 14.00 год. 07.12.2020 
(для отримання письмового повідомлення про підозру, 
допиту та інших процесуальних дій). Нагадуємо про 
обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 
явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на ви-
клик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)
Підозрюваний Скляров Анатолій Миколайович, 

18.05.1964 року народження, останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Донецьк, вул. Аляб’єва, 
буд. 20, кв. 6, на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК 
України, Вам необхідно з’явитись до старшого слід-
чого-криміналіста слідчого відділу Управління Служ-
би безпеки України в Житомирській області Соро-
ки М.М. за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чо-
півського, 7, тел. (0412) 405-214, для участі у слідчих 
та процесуальних діях у кримінальному провадженні  
№ 22017060000000023 як підозрюваному у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2583 та ч.2 ст. 260 КК 
України, о 14.00 год. 07.12.2020 (для отримання пись-
мового повідомлення про підозру, допиту та інших про-
цесуальних дій). Нагадуємо про обов’язок заздалегідь 
повідомити про неможливість явки. Поважні причи-
ни та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 
138, 139 КПК України. 

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу активів (права вимоги та майнові права)  

АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номера лотів: GL1N419257
Короткий опис активів (майна) 
в лотах: 

Пул активів, що складається з прав вимоги та 
майнових прав за кредитними договорами, 
що укладені з фізичними особами: №77.2/
ІЖ-333.07.1 від 14.09.2007, №77.2/ІЗ-394.07.1 
від 22.11.2007, №2006M-16 від 14.02.2006, 
№Д006/АА-038.07.2 від 21.03.2007, №28.4/СЗ-
015.07.2 від 20.03.2007 та дебіторською за-
боргованістю (15 позицій)

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: 

28.12.2020

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лота: https://www.fg.gov.ua/passport/48856

На розгляді в Куйбишевському районному суді Запорізької облас-
ті перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Шпакова 
Ю.М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 
ст.258-3, ч.3 ст.258 КК України, по якому, відповідно до ухвали колегії 
суддів Куйбишевського районного суду Запорізької області від 28 лис-
топада 2019 року у справі № 324/1098/18, здійснюється спеціальне су-
дове провадження.

Колегія суддів Куйбишевського районного суду Запорізької облас-
ті під головуванням судді Мальованого В.О. викликає обвинувачено-
го Шпакова Юрія Миколайовича, 31 травня 1979 р.н., зареєстровано-
го за адресою: вул. Генерала Максима Козиря, буд. 13 кв. 52, м. До-
нецьк, Донецької області для участі в  судовому засіданні у криміналь-
ному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22018000000000061 від 
20.02.2018 року, яке відбудеться о 08-30 год. 23 грудня 2020 року в за-
лі засідань № 1 Куйбишевського районного суду Запорізької облас-
ті за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Більмак Запорізької області. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбаченні ст. 
138 КПК України. Колегія суддів: головуючий суддя Мальований В.О., 
судді Валігурський Г.Ю., Ходько В.М.

ОГОЛОШЕННЯ №5
про результати проведення конкурсу щодо придбання житла  

на вторинному ринку
Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Міністерства вну-

трішніх справ України» провела конкурс щодо придбання житла на вторин-
ному ринку.

Закупівля здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 16 лютого 2011 р. № 147.

Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу:
- газета «Урядовий кур’єр» від 11 листопада 2020 № 219 (6833)
- веб-сайт МВС — mvs.gov.ua від 11.11.2020
Дата визначення переможця конкурсу: 02.12.2020
Переможці конкурсу щодо придбання житла на вторинному ринку: за ло-

том № 1 — громадянин Копистира Микола Петрович, громадянка Черненко 
Тетяна Василівна, громадянин Щербань Павло Павлович, громадянка Чер-
ненко Ольга Василівна.

за лотом № 2 — громадянин Копистира Микола Петрович, громадянин 
Щербань Павло Павлович, громадянка Черненко Ольга Василівна.

за лотом № 3 — громадянка Черненко Тетяна Василівна, громадянин 
Щербань Павло Павлович.

Голова конкурсної комісії Ніна КРАВЧЕНКО

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

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Черкашин Сергій Віталійович, 11.04.1986 року наро-

дження, останнє відоме місце проживання: Херсон, вул. Димитрова, 
23, кв. 97, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, повідомля-
ється про те, що 21.08.2019 року Херсонським міським судом Херсон-
ської області по кримінальному провадженню №22015230000000031 
за обвинуваченням Черкашина Сергія Віталійовича за ст. 258-3 ч. 1  
КК України постановлено ухвалу про здійснення розгляду справи за 
відсутністю обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціального судо-
вого провадження.

Також Черкашин С.В. повідомляється про те, що йому необхід-
но з’явитися 17.12.2020 року о 14-00 год. у каб. 208 до Херсонсько-
го міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського, 6/29, для участі у розгляді кримінального провадження 
№766/5462/18 за ст. 258-3 ч. 1 КК України як обвинуваченому. 

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

Суддя Корольчук Н.В.
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