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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Якщо буде 

здійснюватися серйозна 
атака, серйозні 

постріли, які виходять 
за межі того, про що 
ми домовилися, буде 

дуже потужна 
відповідь».

«Охматдит» запрацював 
на повну потужність 

ЛІКУВАННЯ. Президент Володимир Зеленський відкрив другу 
чергу нового корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікар-
ні «Охматдит» у Києві. Під час цієї церемонії глава держави наго-
лосив, що відтепер не треба везти українських дітей на діагности-
ку за кордон, адже в «Охматдиті» з’явився сучасний діагностич-
ний центр. 

«Відкрито шість нових відділень, це допоможе зберегти життя 
наших діточок. Усі відділення мають найсучаснішу техніку, хоч ще 
не все обладнання доставлено через обмеження у світі, пов’язані з 
пандемією COVID-19. Раніше лише теоретично говорили про тран-
сплантацію кісткового мозку, зараз це відбуватиметься в нашій рід-
ній країні на найвищому світовому рівні», — цитує слова Президен-
та Укрінформ. 

Володимир Зеленський анонсував будівництво у п’яти-шести ре-
гіонах країни у межах програми «Велике будівництво» мультиліка-
рень, оснащених сучасним обладнанням. Найголовніше, за його 
словами, як до цієї медичної техніки знайти таку кількість фахівців, 
не втратити людей, які в нас працюють, — від лікаря до медсестри. 

42,7 млн грн
 становив чистий прибуток 

національного оператора поштового 
зв’язку «Укрпошта» в першому  

півріччі 2020 року

АГРОЕКОЛОГІЯ. Прогнози науковців невтішні: через кліматичні 
зміни значна частина нашої території може стати 
пустелею, якщо не вдосконалювати систему зрошення

Президент про гідну відсіч українських військових  
на масштабні провокації з непідконтрольних територій 
на сході країни 
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Уряд розвиватиме економіку за оновленим макропрогнозом
Любов ДМИТРЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. 
Великий за обсягом та важливістю 
економічний документ, розглянутий 
на поточному засіданні уряду, Про-
гноз економічного та соціального 
розвитку України на 2021—2023 ро-
ки, було розроблено спільними зу-
силлями урядової команди. Він міс-
тить ґрунтовний аналіз економічних 
проблем попередніх років, впливу 
коронакризи на економіку, прогнози 
розвитку на наступні роки. А також 
базові позитивні й можливі негатив-
ні сценарії. Адже все залежатиме від 
того, як ми будемо реалізовувати за-
плановані реформи і рухатися далі.

На цьому наголосив Прем’єр-
міністр Денис Шмигаль під час засі-
дання уряду 29 липня. 

«Наш базовий прогноз залиша-
ється незмінним по Україні. Це змен-
шення ВВП на 4,8% у 2020 році. Ми 

бачимо, що Україна рухається за 
прогнозом, який розробило Мініс-
терство економіки. Мінекономіки та 
Мінфін поки що підтверджують рух 
саме за цим сценарієм», — зазна-
чив він. 

А також поінформував, що онов-
лений макропрогноз передбачає 
зростання національної економі-
ки на 4,6% у 2021 році. Мінімальна 
зарплата в 2021 році зросте спочат-
ку до 6 тисяч гривень, далі — до 6,2 
тисячі, а до кінця року — до  6,5 ти-
сячі гривень. У 2022 році вона стано-
витиме 6,7 тисячі, а в 2023-му — 7,2 
тисячі гривень на місяць.

Урядовець зауважив,  що для до-
сягнення економічного зростання 
необхідно сконцентруватися на під-
тримці вітчизняного виробника зо-
крема у галузі машинобудування, 
оборонного замовлення та ін. Се-
ред сприятливих чинників — імовір-
не зростання попиту на українську 
металургію.

Прем’єр зазначив, що маємо від-
чутно збільшити переробку в аграр-
ному секторі й експортувати не си-
ровину, а готовий продукт. Тобто да-
ти можливість аграріям створювати 
більшу додану вартість.

Велика увага приділятиметься і 
підтримці малого та середнього біз-
несу, розвитку промисловості, вну-
трішнім інвестиціям, поліпшенню 
бізнес-клімату.

Отже, в документі йдеться: Мініс-
терство розвитку економіки, торгів-
лі та сільського господарства про-
гнозує, що в 2021 році зростан-
ня валового внутрішнього продук-
ту України становитиме 4,6%, а в 
2022 і 2023 роках — 4,3 і 4,7% від-
повідно. Вказано, що рівень інфля-
ції в грудні 2021 року становитиме 
7,3% порівняно із груднем 2020-го. 
У середньому порівняно з 2020 ро-
ком інфляцію в 2021-му прогнозу-
ють на рівні 8,1%. У грудні 2022 ро-
ку вона становитиме 6,2% порівня-

но із груднем 2021-го. У середньому 
порівняно з 2021 роком інфляцію в 
2022-му прогнозують на рівні 6,7%. 
А у грудні 2023 року інфляція ста-
новитиме 5,3% порівняно з груднем 
2022-го. У середньому порівняно з 
2022-м інфляцію в 2023 році прогно-
зують на рівні 6%.

Середньомісячна зарплата в 
Україні в 2021 році має становити  
13 632 гривні, у 2022 і 2023 роках — 
15 414 і 17 169 гривень відповідно.

Рівень безробіття для населення 
віком від 15 до 70 років прогнозу-
ють на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 
2022-му і 8% у 2023-му.

Експорт українських товарів у 2021 
році прогнозують на рівні 60,175 мі-
льярда доларів, у 2022-му — 64,018 
мільярда, у 2023-му — 69,284 мі-
льярда доларів. Імпорт у 2021, 2022 
і 2023 роках становитиме відповідно 
70,591, 77,661 і 86,28 мільярда дола-
рів. Дефіцит торговельного балансу 
становитиме 10,416 мільярда дола-

рів у 2021 році, 13,643 мільярда — у 
2022-му, 16,996 мільярда доларів — 
у 2023-му, повідом ляє УНІАН.

Проєкт постанови було ухвалено 
з умовою доопрацювання впродовж 
трьох днів на запит міністра розви-
тку економіки, торгівлі та сільського 
господарства Ігоря Петрашка.

Кабінет Міністрів ухвалив проєкт 
закону про статут з охорони Націо-
нальною гвардією ядерних устано-
вок, ядерних матеріалів, радіоак-
тивних відходів, інших джерел іоні-
зуючого випромінювання держав-
ної власності, важливих державних 
об’єктів та спеціальних вантажів. Бу-
ло затверджено з доопрацюванням 
у триденний термін постанову про 
заміну фактичного «Пакунка малю-
ка» на соціальну картку із сумою 5 
тисяч гривень, яку отримуватимуть 
породіллі в регіонах. Мами мати-
муть змогу купувати саме ті товари 
бажано вітчизняного виробника, які 
будуть необхідні їхнім дітям.

Чи стане наш південь 
Сахарою?
Чи стане наш південь 
Сахарою?
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Роль Росії у війні на Донбасі не викликає 
сумнівів ні в Києва, ні в Брюсселя
ГЕОПОЛІТИКА. Врегулювання конфлікту на Донбасі — не ізольований процес,  
а частина більшої картини, на яку впливають геостратегічні наміри Росії

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Домовленість про припи
нення вогню на Донба

сі поки що працює. Проте 
до остаточного відновлен
ня суверенітету України на 
сході країни ще дуже дале
ко. На цьому наголошували 
учасники відеоконференції 
«Мінський процес: посту
повий успіх чи глухий кут», 
яку організувала Місія 
України при ЄС за сприян
ня Світового конгресу укра
їнців. Вона була присвяче
на останнім домовленостям 
про припинення вогню, до
сягнутих у межах Тристо
ронньої контактної групи з 
врегулювання на Донбасі. 

Безпековий 
чинник домінує

27 липня на лінії розме
жування набув чинності по
вний і всеосяжний режим 
припинення вогню. Проте 
фактично одразу після то
го, як він став діяти, підроз
діли українських військо
вих обстріляно зі стрілець
кої зброї, ручних протитан
кових гранатометів і вели
кокаліберних кулеметів. 

«Я переконаний, що це є 
порушенням режиму ти
ші, але не є порушенням ре
жиму перемир’я», — зая
вив під час відеоконфере
ції віцепрем’єрміністр — 
міністр з питань тимчасо
во окупованих територій 
Олексій Резніков.   Він наго
лосив, що на сьогодні впер
ше за тривалий час із зо
ни бойових дій не надій
шли повідомлення про кіль
кість загиблих і поранених. 
Олексій Резніков вважає, 
що нарешті за останні ро
ки у мінському процесі до
мінує безпековий чинник. 
Адже без безпеки на схо
ді не може йтися про жодні 
правові та політичні момен
ти мирного врегулювання. 

Головні кроки до переза
вантаження мінського про
цесу було зроблено під час 
саміту глав держав нор
мандського формату, який 
відбувся в Парижі торік у 
грудні. Серед них припи
нення вогню, встановлен
ня перемир’я, визначення 
трьох нових ділянок роз
ведення сил та ділянок для 
розмінування, продовжен
ня взаємного звільнення 
осіб за принципом «всіх на 
всіх». 

«На мій погляд, нам вда
лося повернутися до домі
нуючого наративу, коли 
безпекові завдання ста
ли номером один», — ска
зав віцепрем’єр. Він наго
лосив, що ЗСУ має пра
во вести вогонь у відпо
відь згідно з міжнародни
ми документами у разі по
рушення перемир’я.  

Чинність мінських угод, 
укладених під час гарячої 

фази війни, завершила
ся у 2015 році, проте іншо
го формату для переговір
ного процесу щодо Донба
су не існує. 

«Це безальтернатив
ний майданчик, який дає 
можливість припинити 
війну та встановити мир 
на окупованих територі
ях і прийти до фіналу по
літичного врегулюван

ня», — наголосив Олексій 
Резніков. 

Пропагандистські 
заяви Кремля

Коментуючи заяви прес
секретаря президента Ро
сії Дмитра Пєскова про те, 
що РФ не може гаранту
вати дотримання режи
му припинення вогню на 
Донбасі, оскільки не є сто

роною конфлікту, Олек
сій Резніков пояснив: ці 
заяви адресовані не Ки
єву, «а російському сус
пільству та європейським 
країнам».  За його слова
ми, так Москва намага
ється переконати їх, що з 
Росії треба знімати санк
ції, бо вона не бере учас
ті у збройному конфлікті 
й не несе відповідальності 

за перемир’я. Урядовець 
наголосив: для міжнарод
них партнерів та «для лі
дерів нормандського фор
мату не є секретом», що на 
Донбасі воюють військо
ві формування збройний 
сил РФ. 

Слова українського 
віцепрем’єра підтвердив 
заступник генерального 
секретаря Європейської 
служби зовнішньої діяль
ності — політичний ди
ректор Енріке Мора. «Для 
нас роль Росії зрозуміла. 
Вона не посередник у цьо
му конфлікті, а його сто
рона», — сказав дипло
мат. Він наголосив, що РФ 
«повинна стати частиною 
врегулювання» конфлікту 
на сході України, «якщо 
хоче, щоб ЄС зняв санк
ції, накладені на неї піс
ля анексії Криму та перед 
початком бойових дій на 
Донбасі. Це наша позиція, і 
вона буде незмінною доти, 
доки не побачимо прогре
су в цьому питанні». Енрі
ке Мора запевнив, що ЄС 
чудово розуміє: конфлікт 
на Донбасі не можна  ви
окремити із ширшої гео
політичної картини стра
тегічних намірів Росії.

У Брюсселі визна
ють, що Президент Укра
їни Володимир Зелен
ський виявив «політичну 
сміливість», бо заручив
ся «інклюзивним підхо
дом у врегулюванні ситу
ації на Донбасі із залучен
ням обох сторін» конфлік
ту. Підсумком цього стали 
домовленості саміту в нор
мандському форматі, який 
відбувся в Парижі торік у 
грудні. 

За словами Енріке Мо
ра, «Україна зробила смі
ливий крок», але Росія йо
го не підтримала. Тіль
ки на те, щоб домовитися 
про припинення вогню та 
перемир’я, «пішло сім мі
сяців».  Європейський чи
новник наголосив, що по
літична сміливість Воло
димира Зеленського у вре
гулюванні конфлікту на 
Донбасі «має супроводжу
ватися такою самою рі
шучістю у проведенні ре
форм. Гарантування вер
ховенства права, модерні
зація, функціональна рин
кова економіка — це най
головніше, чого має досяг
ти Зеленський для того, 
щоб урегулювати цей кон
флікт». 

Відновлення зрошення в зонах ризикованого землеробства — на сьогодні актуальна тема як для аграріїв, 
так і для держави
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Чи стане наш південь Сахарою?

Володимир КОЛЮБАКІН,  
«Урядовий кур’єр»

Загроза перетворення півден
них регіонів України на пус

телю існує. У цьому пересвідчи
лися аграрії деяких областей — 
вони через посуху втратили май
же весь урожай. І це повторюва
тиметься дедалі частіше через 
кліматичні зміни, застерігають 
науковці. 

Апокаліптичний 
прогноз

На круглому столі «Страте
гія розвитку системи зрошен
ня в Україні», організованому 
Всеукраїнською аграрною ра
дою, директор Інституту вод
них проблем і меліорації Націо
нальної академії аграрних на
ук України Михайло Ромащен
ко із сумом зауважив: Україна 
посідає світову першість зі зрос
тання середньорічної темпера
тури — понад 0,6 градуса за де
сять років.

Науковці на основі наявних 
даних спробували змоделюва
ти, що станеться з вітчизняним 
кліматом і водними ресурсами у 
2050 та 2100 роках. Вийшло, що 
до 2050го середньорічна темпе
ратура зросте на 2,2—2,5 граду
са, до 2100го — на 3,1—3,3 гра
дуса, тоді як кількість опадів 
у південних регіонах не збіль
шиться. Зросте і випаровуван
ня вологи, зменшаться річко
ві стоки, і сільському господар
ству критично не вистачатиме 
води. 2050 року дефіцит воло
ги становитиме 550—570 мм. Це 
фактично показники пустелі. До 
2100 року дефіцит води охопить 
60% території України. Запобіг

ти цій небезпеці можливо лише 
розвиваючи зрошення.

Як аграріям 
перекривають воду

Зрошувальна система Укра
їни лежить у руїнах, зауважи
ли учасники круглого столу. На 
початку незалежності було 2,17 
мільйона га поливних земель, на 
сьогодні — не більше як 500 ти
сяч. Відновити хоч би минулі об
сяги зрошення за рахунок лише 
держави, вочевидь, неможливо. 
Аграрні компанії готові інвесту
вати кошти в розвиток зрошен
ня, адже вони й самі в цьому заці
кавлені. Але зацікавленість — це 
одне, а можливість — геть інше. 

Деякі аграрні компанії нама
гаються створити у себе систе
ми зрошення вже тепер, однак 
наражаються на труднощі. Ком

панія «Агропродукт ЛТД» збу
дувала зрошувальну систему на 
956 га, однак не може домогти
ся відведення земельної ділян
ки під насосну станцію, тому му
сило тимчасово розташувати її… 
на воді.

Ще одна проблема — підклю
чення насосів до електромережі. 
Сільгоспвиробники нарікають: 
вимоги до підключення складено 
так, що дотриматися їх немож
ливо. Чи хтось навмисно шко
дить, чи на хабара натякають — 
достеменно не відомо. 

Вірогідніше останнє, бо якщо 
підключення і вдається домогти
ся, з’являються якісь енергосер
вісні компанії, начебто незалеж
ні, але насправді вони перебува
ють під дахом окремих представ
ників місцевих органів влади. Во
ни нав’язують якесь своє ніби
то енергоощадне обладнання для 

насосних станцій, але за такими 
цінами, що про ощадливість уже 
не йдеться.  

Та куди вже більше, якщо і так 
будівництво зрошувальної сис
теми — недешеве задоволення? 
Вартість матеріалів і робіт стано
вить приблизно 48 тисяч гривень 
на гектар зрошуваного поля. 

Ще одна проблема — дуже ви
сокі тарифи на воду для поли
ву. А головне — формують їх не
прозоро, споживачі не розумі
ють, чому мають сплачувати са
ме стільки. І нарешті як проклас
ти труби через землі інших влас
ників, якщо не всі дають на це 
згоду, мабуть, теж натякаючи на 
якісь компенсації?

Роль держави
Вочевидь, щоб вирішити ці всі 

питання, необхідно ухвалити на 

рівні держави нормативні ак
ти. Першим і найнеобхіднішим 
з них називають закон про орга
нізації водокористувачів, проєкт 
якого перебуває на стадії опра
цювання і обговорення. Згідно 
із задумом, організація водоко
ристувачів має бути неприбут
ковою, за мету ставить обслуго
вування зрошувальних систем і 
забезпечення користувачів во
дою для зрошення. 

Проте тут теж є проблемні пи
тання, зокрема у який спосіб пе
редавати водокористувачам 
об’єкти меліоративної системи: 
у власність, пільгову оренду чи 
ще якось. Ще питання: чи нада
вати користувачам право буду
вати нові системи та приватизу
вати наявні, як закріпити право 
власності на трубопроводи то
що? 

Ці всі питання якось мож
на вирішити, аби було бажан
ня влади. А воно є. Перший за
ступник голови Держводагент
ства Олексій Кузьменков на то
му самому заході заявив про 
підтримку ідеї створення ОВК 
і пообіцяв за два місяці пред
ставити комплексний план роз
витку зрошення та дренажу до 
2030 року. 

У Мінекономрозвитку вжива
ють заходів для реалізації за
вдань, закладених у Стратегії 
розвитку зрошення в Україні на 
період до 2030 року. Про це зая
вив міністр розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господар
ства Ігор Петрашко на іншому 
круглому столі, який відбувся в 
Одесі, на ту саму тему: «Віднов
лення зрошення в зонах ризико
вого землеробства». Це вже свід
чення того, наскільки актуальна 
порушена тема. 

Заступник генерального секретаря 
Європейської служби зовнішньої 
діяльності — політичний директор Енріке 
Мора переконаний, що Росія — сторона 
конфлікту на Донбасі, а не посередниця.
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ДОКУМЕНТИ
  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про тимчасове запровадження безвізового 
режиму для громадян Китайської Народної 

Республіки, які в’їжджають в Україну  
з туристичною метою

З метою розвитку дружніх відносин між Україною та Китайською Народною Респу-
блікою, активізації двостороннього співробітництва у сфері туризму ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запровадити на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року безвізовий 
режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян 
Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою, як-
що термін їх перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів.

2. Кабінету Міністрів України вжити заходів, що випливають із цього Указу.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м.Київ
28 липня 2020 року
№295/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення В. Кирилича  

Надзвичайним і Повноважним Послом 
України у Боснії і Герцеговині

Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Хорватія 
КИРИЛИЧА Василя Петровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Бос-
нії і Герцеговині за сумісництвом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м.Київ
28 липня 2020 року
№296/2020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 липня 2020 р. № 650 
Київ

Про затвердження Правил утримання  
та збереження полезахисних лісових 

смуг, розташованих на землях 
сільськогосподарського призначення

Відповідно до абзацу другого частини сьомої статті 371 Земельного кодексу Укра-
їни  Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила утримання та збереження полезахисних лісових смуг, роз-
ташованих на землях сільськогосподарського призначення, що додаються.

2. Внести до Типового договору оренди землі, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220 (Офіційний вісник України, 2004 р., 
№ 9, ст. 527; 2017 р., № 96, ст. 2936), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 22 липня 2020 р. № 650

ПРАВИЛА 
утримання та збереження полезахисних лісових смуг,  

розташованих на землях сільськогосподарського призначення
1. Ці Правила визначають основні вимоги щодо утримання та збереження поле-

захисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначен-
ня, проведення комплексу заходів з метою забезпечення виконання функцій з агролі-
сотехнічної меліорації. 

Ці Правила є обов’язковими для виконання усіма власниками, орендарями та ко-
ристувачами земельних ділянок, на яких розташовано полезахисні лісові смуги (да-
лі — землекористувачі).

2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
полезахисні лісові смуги — штучно створені насадження лінійного типу для захис-

ту сільськогосподарських угідь від негативного впливу природних та антропогенних 
факторів;

утримання полезахисних лісових смуг — комплекс лісівничих та агротехнічних за-
ходів, спрямованих на поліпшення стану або складу насаджень, підтримання відповід-
них конструкцій;

збереження полезахисних лісових смуг — комплекс заходів щодо організації охо-
рони і захисту насаджень від пожеж, незаконних рубок, пошкоджень, ослаблення, за-
хисту від шкідників і хвороб та іншого шкідливого впливу.

3. Землекористувачами проводяться заходи з утримання та збереження полезахис-
них лісових смуг на підставі матеріалів лісовпорядкування або обстежень комісією з 
метою визначення необхідності проведення невідкладних заходів з поліпшення сані-
тарного стану полезахисних лісових смуг, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
(аварій, стихійного лиха тощо) у пошкоджених, малоефективних, зріджених, відмира-
ючих насадженнях, які втрачають свої захисні функції.

Матеріали лісовпорядкування затверджуються у порядку, визначеному статтею 48 
Лісового кодексу України.  

Комісія утворюється органом місцевого самоврядування або територіальним орга-
ном Держгеокадастру, до повноважень якого належить передача у власність або ко-
ристування земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами, протягом 14 ка-
лендарних днів після отримання клопотання землекористувача про необхідність прове-
дення невідкладних заходів у насадженнях полезахисних лісових смуг. 

Головою комісії визначається представник органу місцевого самоврядування або 
територіального органу Держгеокадастру, до повноважень якого належить передача у 
власність або користування земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами. 
До складу комісії включаються землекористувач (або його уповноважена особа), пред-
ставники державного спеціалізованого лісозахисного підприємства, територіального 
органу Держлісагентства, органу місцевого самоврядування або територіального орга-
ну Держгеокадастру, до повноважень якого належить передача у власність або корис-
тування земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами. 

Для обстеження насаджень у межах територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду, їх охоронних зон, земель, зарезервованих для заповідання, та об’єктів Смараг-
дової мережі до складу комісії включається також представник структурного підрозді-
лу у сфері охорони навколишнього природного середовища обласної, Київської та Се-
вастопольської міської держадміністрації, а на території Автономної Республіки Крим 
— органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколиш-
нього природного середовища.

У день проведення обстеження складається акт з визначенням характеристики лі-
сомеліоративного стану насаджень, причини їх пошкодження, всихання, стану полеза-
хисних лісових смуг, а також необхідності проведення заходів відповідно до цих Пра-
вил, строків їх проведення, способів і строків відновлення полезахисних лісових смуг, 
заходів щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних на-
саджень, який затверджується головою комісії.

Акт обстеження складається у двох примірниках. Перший примірник акта зберіга-
ється в органі місцевого самоврядування або територіальному органі Держгеокада-
стру, що утворив комісію, другий примірник — у землекористувача.

Копію акта обстеження землекористувачі надають територіальним органам Держе-
коінспекції.

Для проведення рубок догляду, реконструктивних рубок видається лісорубний кви-
ток відповідно до статті 69 Лісового кодексу України.

У разі коли стан насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну грома-
дян та/або юридичних осіб, видалення дерев здійснюється у найкоротші строки з по-
дальшим оформленням акта та лісорубного квитка протягом місяця від початку рубки.

4. Лісовпорядкування полезахисних лісових смуг забезпечує отримання характе-
ристики лісомеліоративного стану насаджень та розроблення комплексу заходів для 
продовження строку їх експлуатації і проводиться за такими додатковими показника-
ми:

вид;
площа, довжина, ширина, кількість рядів;
головна порода;
конструкція;
віковий період;
лісівничо-меліоративна оцінка.
5. Видами полезахисних лісових смуг залежно від їх розташування та призначен-

ня є:

полезахисні (поздовжні і поперечні) лісові смуги, розташовані по межах полів у рів-
нинних умовах, найбільш ефективні — продувні, ажурні, ажурно-продувні, з трьох — 
шести рядів шириною від 7,5 до 15 метрів;

стокорегулювальні полезахисні лісові смуги, розташовані на схилах більше 30°, 
найбільш ефективні — ажурні, шириною від 12,5 до 15 метрів;

прияружні полезахисні лісові смуги, розташовані уздовж брівки яру або вище його 
вершини, найбільш ефективні — щільні, шириною від 12,5 до 21 метра;

прибалкові полезахисні лісові смуги, розташовані уздовж брівки балок, найбільш 
ефективні — щільні, шириною від 12,5 до 21 метра;

придорожні полезахисні лісові смуги, розташовані уздовж польових доріг, най-
більш ефективні — щільні;

садозахисні лісові смуги, розташовані по межах садів, розсадників та виноградни-
ків, найбільш ефективні — ажурні, продувні, з двох — чотирьох рядів шириною від 3 
до 12,5 метра;

інші полезахисні лісові смуги у складі кольматуючих, приканальних, затишкових, 
прифермських, меліоративно-кормових, протиерозійних і донних захисних лісових на-
саджень, найбільш ефективні — щільні.

6. Ширина полезахисної лісової смуги у віці до 30 років визначається як сума шири-
ни міжрядь та двох її закрайок, а старшого віку — за проекціями крон узлісних дерев.

7. Головна порода у мішаних насадженнях повинна становити не менше 50 відсо-
тків здорових дерев. До здорових відносяться дерева, які мають в кроні не більше 10 
відсотків сухих гілок. Насадження з наявністю здорових дерев 25 відсотків і менше від-
носяться до загиблих.

8. Конструкція полезахисних лісових смуг характеризується вітропроникністю по-
здовжнього вертикального профілю насадження та поділяється на:

щільні полезахисні лісові смуги з відсутністю просвітів або їх незначною наявністю 
до 10 відсотків у всьому поздовжньому вертикальному профілі;

ажурні полезахисні лісові смуги з наявністю рівномірно розповсюджених просвітів у 
всьому поздовжньому вертикальному профілі від 15 до 35 відсотків;

продувні полезахисні лісові смуги з наявністю просвітів понад 60 відсотків у нижній 
і до 10 відсотків у верхній частині поздовжнього вертикального профілю;

ажурно-продувні полезахисні лісові смуги з наявністю просвітів понад 60 відсотків у 
нижній і від 15 до 35 відсотків у верхній частині поздовжнього-вертикального профілю.

9. Вікові періоди насаджень встановлюються залежно від переважаючої породи та 
її віку:

перший (молодняки) — період до утворення суцільного намету деревостану;
другий (середньовікові) — період формування необхідної конструкції насаджень;
третій (пристигаючі і стиглі) — період підтримки необхідної конструкції і життєз-

датності насаджень.
10. Лісівничо-меліоративна оцінка визначається у балах за показниками:
насадження другого і третього вікових періодів відповідного виду, оптимального 

розміщення і складу деревних і чагарникових порід, біологічно стійкі, які не потребу-
ють будь-яких господарських заходів, — 5 балів;

насадження другого і третього вікових періодів відповідного виду та складу порід, 
біологічно стійкі, які потребують догляду за головною породою, підтримання чи фор-
мування конструкції, — 4 бали;

насадження другого і третього вікових періодів відповідного виду, невдалого розмі-
щення і складу порід, ослаблені, які потребують часткової реконструкції для відновлен-
ня протиерозійних та інших меліоративних функцій, — 3 бали;

насадження всіх вікових періодів загиблі або ті, що відмирають, мають незадовіль-
ний склад, стан та розміщення і перестали виконувати протиерозійні та інші меліора-
тивні функції, потребують проведення заходів з лісовідновлення, — 2 бали;

насадження першого вікового періоду, які на момент обстеження не виконують про-
тиерозійних та інших захисних функцій, можуть потребувати агротехнічного догляду і 
доповнення, — 1 бал.

11. За результатами лісівничо-меліоративної оцінки полезахисних лісових смуг з 
метою поліпшення їх якісних показників, біологічної стійкості і меліоративної ефектив-
ності проводяться такі заходи:

зріджування в процесі рубок догляду в насадженнях першого –– третього вікових 
періодів;

реконструктивні рубки;
створення (відновлення), агротехнічний догляд та доповнення;
збереження від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого 

шкідливого впливу;
захист від шкідників і хвороб.
12. Рубки догляду в насадженнях першого вікового періоду спрямовані на покра-

щення умов росту головних порід шляхом вилучення з насадження частини супутніх 
порід або їх гілок, що затіняють головні породи. Для формування продувної та ажурної 
конструкцій смуг обрізають (на висоту до 1 метра, але не більше третини загальної ви-
соти) нижні гілки дерев головних і супутніх порід. У разі потреби рубки догляду повто-
рюють через три — п’ять років.

13. Рубки догляду в насадженнях другого вікового періоду спрямовані на остаточ-
не формування складу насаджень і створення в них потрібної конструкції. Вилучають-
ся повалені, сухі, усихаючі, пошкоджені і пригнічені дерева, а також супутні породи, які 
заважають росту головних (в однорідних насадженнях — гірші дерева, які заважають 
росту кращих) та омолоджують чагарники. У крайніх рядах вирубують нахилені дерева, 
які збільшують проектну ширину смуги.

Під час формування продувної конструкції на залишених деревах зрізують гілки до 
висоти 1,5—2 метри, а також вирубують поросль пнів і чагарників. Під час формуван-
ня ажурної конструкції чагарники залишають лише в узлісних рядах.

Чагарники в насадженнях омолоджують один раз на п’ять років, за один прийом ви-
лучають до 50 відсотків чагарників.

Чергові рубки догляду проводяться у разі потреби через п’ять — сім років.
14. Рубки догляду в насадженнях третього вікового періоду проводять з метою збе-

реження сформованих конструкцій в полезахисних лісових смугах і підтримки їх жит-
тєдіяльності і довговічності. Видаляють повалені, сухі, усихаючі, пошкоджені, сильно 
пригнічені екземпляри супутніх і головних деревних порід, а в крайніх (узлісних) рядах 
проводять обрізку бокових гілок на висоті 1,5—2 метри, а тих, що збільшують проек-
тну ширину смуги та заважають проведенню сільськогосподарських робіт, — на висо-
ті до 4—5 метрів. Крім того, в полезахисних лісових смугах продувної конструкції виру-
бують небажану поросль, яка з’явилася після попередніх доглядів. У полезахисних лі-
сових смугах чагарники у разі їх наявності омолоджують в два прийоми.

15. Реконструктивні рубки проводяться з метою заміни малоефективних, зрідже-
них, відмираючих насаджень, які втратили свої захисні функції, а також насаджень, по-
родний склад яких не відповідає умовам місцезростання і рубками догляду не можна 
сформувати потрібну конструкцію полезахисних лісових смуг.

Реконструктивні рубки можуть бути суцільними і вибірковими, проводяться таки-
ми методами:

суцільна рубка, що поєднуються з проведенням заходів, спрямованих на відновлен-
ня полезахисних лісових смуг;

часткова рубка з вилученням крайніх рядів дерев та чагарників з метою введення 
нових, більш цінних порід, що відповідають умовам місцезростання;

часткова рубка з вилученням крайніх рядів дерев та чагарників з метою зменшен-
ня ширини раніше закладених полезахисних лісових смуг до оптимального розміру;

часткова рубка з вилученням внутрішніх рядів дерев і чагарників з метою розши-
рення міжрядь з відновленням агротехнічного догляду за ґрунтом (у разі сильного за-
дерніння).

16. Створення (відновлення) полезахисних лісових смуг здійснюється шляхом са-
діння сіянців, саджанців або висівання насіння деревних порід та чагарників, а також 
природного поновлення на місці загиблих насаджень після їх вирубування. При цьому 
застосовують способи і схеми змішування, що відповідають місцевим ґрунтово-кліма-
тичним та іншим умовам.

Нові полезахисні лісові смуги створюються з метою завершення системи захисних 
лісових насаджень відповідних територій відповідно до Правил відтворення лісів, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303 (Офі-
ційний вісник України, 2007 р., № 16, ст. 589). 

17. Заходи щодо охорони від незаконних рубок, забезпечення пожежної безпеки та 
ліквідації пожеж у полезахисних лісових смугах землекористувачі здійснюють у вста-
новленому законодавством порядку.

18. Захист полезахисних лісових смуг від шкідників і хвороб забезпечується шля-
хом систематичного спостереження за станом насаджень, виявлення осередків шкід-
ників і хвороб, їх профілактики, локалізації і ліквідації.

19. На земельних ділянках під полезахисними лісовими смугами забороняється:
складувати матеріали;
будувати будь-які споруди;
влаштовувати звалища сміття, снігу та льоду;
обладнувати стоянки транспортних засобів;
випалювати суху рослинність, розпалювати багаття;
добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи;
знищувати мурашники, ловити птахів і звірів;
провадити будь-яку діяльність, що може негативно впливати на стан полезахисних 

лісових смуг.
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 22 липня 2020 р. № 650

ЗМІНИ,  
що вносяться до Типового договору оренди землі

1. У пункті 17 слово «оренди» замінити словом «оренди**».
2. У пункті 29 слово «орендодавця**» замінити словом «орендодавця***».
3. У пункті 31 слово «орендаря***» замінити словом «орендаря****».
4. В абзаці другому пункту 39 слова «порядку є****» замінити словами «поряд-

ку є*****».

5. Виноски до Типового договору викласти в такій редакції:
«* У разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського 

призначення (сільськогосподарських угідь) державної та/або комунальної власності у 
пункті 7 «Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відноси-
ни» договору зазначаються дані агрохімічного паспорта земельної ділянки (земель-
них ділянок).

У разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського при-
значення (сільськогосподарських угідь) приватної власності рекомендується у пунк-
ті 7 «Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини» до-
говору зазначати дані агрохімічного паспорта земельної ділянки (земельних ділянок).

** У разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) під полезахисними лісо-
вими смугами, які обмежують масив земель сільськогосподарського призначення, у 
пункті 17 «Умови збереження стану об’єкта оренди» договору зазначаються вид, кон-
струкція, віковий період, головна порода, у разі потреби інші характеристики полеза-
хисної лісової смуги. Заходи щодо утримання та збереження полезахисних лісових 
смуг з такими характеристиками здійснюються орендарем відповідно до Правил утри-
мання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільсько-
господарського призначення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
22 липня 2020 р. № 650.

*** У разі передачі в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогос-
подарського призначення державної та/або комунальної власності (сільськогосподар-
ські угіддя) включається право орендодавця вимагати відповідно до законодавства від 
орендаря збереження родючості ґрунтів шляхом проведення не рідше ніж один раз на 
три роки перевірки стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних діля-
нок) щодо відповідності показникам агрохімічного паспорта земельної ділянки.

**** У разі передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського ви-
робництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства зе-
мельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянка-
ми меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, включаєть-
ся зобов’язання орендаря здійснювати інвестиції у розвиток та модернізацію відповід-
них меліоративних систем і об’єктів інженерної інфраструктури та сприяти їх належ-
ній експлуатації.

***** У разі передачі в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) сільсько-
господарського призначення може включатися вимога щодо дотримання орендарем 
екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання 
державних стандартів, норм і правил відповідно до статті 24 Закону України «Про орен-
ду землі» та припинення договору оренди землі шляхом його розірвання відповідно до 
вимог статті 32 Закону України «Про оренду землі» у разі недотримання такої вимоги, 
зокрема погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орен-
дованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у не-
придатний для використання за цільовим призначенням стан.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 липня 2020 р. № 915-р 
Київ

Про внесення змін у додаток до  
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 10 квітня 2019 р. № 248
Внести зміни у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 10 квіт-

ня 2019 р. № 248 “Про утворення Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особли-
вих обставин”, виклавши його в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 10 квітня 2019 р. № 248 

(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 22 липня 2020 р. № 915-р)

СКЛАД  
Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

АБСІ Прісцилла — представник Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в 
Україні (за згодою)

ГОЛОВАНЧУК Інна Олександрівна — заступник Міністра з питань реінтеграції тим-
часово окупованих територій 

ЖІЛЛЄТТЕ Флоранс — представник Місії Міжнародного Комітету Червоного 
Хреста в Україні (за згодою)

ІВАНКЕВИЧ Віктор Вікторович — представник Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини з дотримання рівних прав і свобод

КАЛАНТАЙ Ігор Миколайович — начальник відділу Головного слідчого управлін-
ня Національної поліції

КОРИНЕВИЧ Антон Олександрович — Постійний Представник Президента України 
в Автономній Республіці Крим (за згодою)

КОТЕЛЕВСЬКИЙ Михайло Михайлович — головний спеціаліст відділу управління 
цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил

КРИЛЕВИЧ Роман Богданович — начальник управління департаменту карного 
розшуку Національної поліції

КУЗНЄЦОВ Генадій Іванович — начальник штабу Антитерористичного центру при 
СБУ

ЛЕВЧЕНКО Сергій Валентинович — начальник відділу департаменту реагування на 
надзвичайні ситуації апарату ДСНС

ЛИТВИНЕНКО Віталій Вікторович — фахівець відділу управління забезпечення 
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС

ПЕЛЕПЮК Олег Михайлович — заступник начальника департаменту нагляду за 
додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть бо-
ротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального про-
курора

РОДРІГЕЗ ГОНЗАЛЕЗ Жаклін — представник Місії Міжнародного Комітету Черво-
ного Хреста в Україні (за згодою)

СУСЛОВА Ірина Миколаївна — позаштатний консультант Комітету Верховної Ради 
України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих тери-
торій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севас-
тополя, національних меншин і міжнаціональних відносин (за згодою)

ТИНЧЕНКО Ярослав Юрійович — заступник директора Національного військово-
історичного музею України з наукової роботи (за згодою)

ТРОЦЕНКО Сергій Миколайович — старший офіцер відділення кадрового центру 
Збройних Сил

ЦАРЮК Ірина Юріївна — завідувач Служби розшуку Національного Комітету Това-
риства Червоного Хреста України (за згодою)

ЦИБ Роман Ярославович — начальник другого відділу департаменту нагляду у 
кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлік-
ту, Офісу Генерального прокурора

ЧУЙКО Олег Анатолійович — представник Уповноваженого Верховної Ради Укра-
їни з прав людини у справах захисту прав військовослужбовців

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 липня 2020 р. № 922-р 
Київ

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

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

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

1. Виділити Міністерству у справах ветеранів 13 149,5 тис. гривень для надання 
одноразової грошової допомоги членам сімей п’ятьох осіб, які загинули (померли) 
під час участі в антитерористичній операції, та п’ятнадцяти особам, які стали особами 
з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних 
під час участі в зазначеній операції.

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

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

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

подати до 31 серпня 2020 р. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт 
про використання коштів, виділених згідно із цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua4 

ДОКУМЕНТИ

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
Заступник 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. № 78 668
Загальний тираж за липень 324 360

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

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

20..25
10..15

24..29
15..20

24..29
14..19

26..31
17..22

19..24
9..14

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 31 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +10 +15 +20 +25 Черкаська +14 +19 +24 +29
Житомирська +10 +15 +20 +25 Кіровоградська +14 +19 +24 +29
Чернігівська +10 +15 +20 +25 Полтавська +14 +19 +24 +29
Сумська +10 +15 +19 +24 Дніпропетровська +15 +20 +24 +29
Закарпатська +11 +16 +23 +28 Одеська +18 +23 +25 +30
Рівненська +9 +14 +19 +24 Миколаївська +17 +22 +26 +31
Львівська +9 +14 +19 +24 Херсонська +17 +22 +26 +31
Івано-Франківська +9 +14 +21 +26 Запорізька +17 +22 +26 +31
Волинська +9 +14 +19 +24 Харківська +15 +20 +24 +29
Хмельницька +10 +15 +21 +26 Донецька +15 +20 +24 +29
Чернівецька +11 +16 +21 +26 Луганська +15 +20 +24 +29

Тернопільська +9 +14 +19 +24 Крим +17 +22 +26 +31

Вінницька +12 +17 +24 +29 Київ +13 +15 +22 +24

Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Хрустальова Сергія Сергійови-
ча, 07.02.1985 р. н., як обвинуваченого у кри-
мінальному провадженні № 296/9651/16-к 
1-кп/296/211/20 по обвинуваченню його у 
вчиненні кримінальних правопорушень за  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під го-
ловуванням судді Аксьонова В.Є. в судо-
ве засідання, що призначено на 11 серпня 
2020 р. о 14 год. 30 хв. та 10 вересня 2020 р.  
о 09 год. 30 хв. в приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2К 
(каб. №106).

Явка обвинуваченого в судове засідання є 
обов’язковою.

Корольовський районний суд м. Жи-
томира викликає Ростоку Любомира Ста-
ніславовича, 02.06.1995 р. н., уродженця 
м. Слов’янськ Донецької області, як обви-
нуваченого у кримінальному провадженні 
№296/9026/18 1-кп/296/366/20 по обвинува-
ченню у вчиненні кримінальних правопору-
шень за ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК Украї-
ни, під головуванням судді Аксьонова В.Є. в 
судове засідання, що відбудеться 12 серпня 
2020 р. о 09 год. 30 хв. в приміщенні Коро-
льовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, 
зал 2-К (каб. 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання є 
обов’язковою.

Корольовський районний суд м. Жито-
мира викликає Бокіна Віталія Сергійовича, 
06.05.1972 р.н., уродженця м. Костянтинівка 
Донецької області, як обвинуваченого у кри-
мінальному провадженні № 296/6247/19 за ч. 
1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК України, в підготов-
че судове засідання під головуванням судді 
Аксьонова В.Є., яке призначено на 12 серп-
ня 2020 року о 10 год. 30 хв. та на 20 серпня 
2020 року о 09 год. 15 хв. в приміщенні Коро-
льовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, 
зал 2-К (каб.106).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Гогохію Лалі Вальтерівну, 1988 
р.н., як обвинувачену у кримінальному про-
вадженні № 296/3196/19 по обвинуваченню 
у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 KK 
України, під головуванням судді Покатіло-
ва О.Б. у судові засідання, що відбудуться  
12 серпня 2020 року о 12-00 год. та 03 верес-
ня 2020 року о 09.30 год. в приміщенні Коро-
льовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, 
зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченої в судове засідання 
обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Жито-
мира викликає Бурлаку Олександра Макси-
мовича, 18.02.1977 р.н., уродженця м. Бер-
дичева Житомирської області, як обвину-
ваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/1955/16-к 1-кп/296/242/20 за ч. 1 ст. 
258-3 КК України, в судові засідання під го-
ловуванням судді Аксьонова В.Є., які призна-
чено на 14 серпня 2020 року о 09 год. 30 хв. 
та на 14 вересня 2020 року о 09 год. 30 хв. в 
приміщенні Корольовського районного суду 
м. Житомира за адресою: м. Житомир, май-
дан Соборний, 1, зал 2-К (каб.106).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються 
втраченими наступні бланки:

Обов’язкове страхування цивільно-правової відпові-
дальності власників наземних транспортних засобів се-
рія AM: 9314061, 7293214, 7709867, 9209451-9209650; 
серія AО: 6670306, 6670470, 6673319, 6672853, 6677330-
6677333; Зелена Картка Вся система, Азербайджан: 
14508814, 14972571, 14505808; Зелена Картка «Біло-
русь, Молдова, Росія, Азербайджан»: 14514594; добро-
вільне страхування відповідальності за оплату наданих 
послуг під час поїздки за кордон: 2746079, 3087003-
3087004, 3211187, 3224376, 3237031, 3255591, 3182176-
3182178, 3257824-3257825, 3071121-3071125, 3118701, 
3009261, 3182236, 3287158, 3302533, 3302649, 3302651-
3302656.

Приватний нотаріус Горова Я.О. Гуляйпільського ра-

йонного нотаріального округу Запорізької області (м. Гу-

ляйполе, пл. Героїв України, буд.17, кв.2, Гуляйпільсько-

го району Запорізької області) запрошує Андрєєнко Ва-

лентину Григорівну, 21 листопада 1952 року народжен-

ня, прибути до нотаріуса протягом місяця з дати опублі-

кування оголошення для прийняття спадщини на майно 

померлої Ткаченко Надії Василівни. У випадку неявки у 

вказаний строк свідоцтво про право на спадщину буде 

видане спадкоємцям, які своєчасно прийняли спадщину.

Молодковець Денис Костянтинович, 23.07.1984 ро-

ку народження, є боржником по виконавчих проваджен-

нях №60475820 та №60476145 з виконання рішення По-

дільського районного суду міста Києва, які перебувають 

на примусовому виконанні у приватного виконавця вико-

навчого округу міста Києва Корольова Михайла Андрійо-

вича, який здійснює свою діяльність за адресою: 01001, 

м. Київ, вул. Костьольна, 7, оф.4, тел. 0731737121.

Втрачене свідоцтво про державну реєстрацію  

Представництва «Ультратест Системз Лімітед», видане 

Міністерством економіки України 04 лютого 2008 року, 

вважати недійсним з 30 липня 2020 року.

Втрачене свідоцтво про виключення судна з Дер-

жавного суднового реєстру України № 000505 від 

21.06.2013р., що належить Дитячо-юнацькій спортив-

ній школі з академічного веслування «Буревісник», 

вважати недійсним. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Сторожинецький районний суд Чернівецької області, 

що знаходиться за адресою: м. Сторожинець, вул. Гвар-
дійська, 9А (ел. адреса: inbox@st.cv.court.gov.ua. тел/
факс (0235) 2-27-70), викликає Василькову Галину Ві-
кторівну, останнє відоме місце проживання: м. Кіцмань, 
вул. Незалежності, 22/8, як обвинувачену у вчиненні кри-
мінальних правопорушень за ч.ч. 3,4,5 ст. 191, ч.2 ст.200 
КК України в кримінальному провадженні, внесеному в 
ЄРДР за №12014260110000622, до суду на 11-00 год. 
27.08.2020 р. на судовий розгляд кримінального прова-
дження в спеціальному судовому провадженні.

Наслідки неявки в судове засідання 
У випадку неприбуття розгляд кримінального про-

вадження здійснюватиметься у спеціальному судовому 
провадженні згідно ст.323 КПК України у Вашій відсут-
ності.

Суддя Н.П. Дедик

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
Заяви про визначення обсягу стратегічної екологіч-

ної оцінки — «Розділу охорона навколишнього при-
родного середовища» до детального плану території зе-
мельної ділянки площею 1,8000 га, кадастровий номер 
3220287100:22:039:0103 для автомобільного заправного 
комплексу на території Баришівської селищної ради Се-
личівського старостинського округу Баришівського ра-
йону Київської області.

Детальний план території розроблено згідно з рішен-
ням № 1257-26-07 від 22 червня 2020 р.

Строк громадського обговорення заяви — 15 днів з 
дати даної публікації.

 Пропозиції та зауваження надаються у письмовій 
формі до Сектору містобудування та архітектури Бари-
шівської селищної ради Київської області за аресою: 
07500,  Київська область, смт Баришівка, вулиця Цен-
тральна, 27.

Розробник детального плану території ТОВ «ГЕОФЕК-
ТОРІ».

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки — «Розділу охорона навколишнього природного 
середовища» до детального плану території земельних 
ділянок орієнтовною площею 0.70 га для індивідуальної 
житлової забудови в с. Зазим’є по вул. Деснянська, Бро-
варського району, Київської області.

Детальний план території розроблено згідно з рішен-
ням № 1610-68 позачергової VII сесії від 11.07.2019 р.

Строк громадського обговорення заяви — 15 днів з 
дати даної публікації.

Пропозиції та зауваження надаються у письмовій 
формі до Зазимської сільської ради за адресою: 07415,  
Київська область, с. Зазим’є , вулиця Широка, 6.

Розробник детального плану території ТОВ «ГЕОФЕК-
ТОРІ».

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки – «Розділу охорона навколишнього природного 
середовища» до детального плану території земельної 
ділянки загальною площею 0.0835 га, кадастровий но-
мер 3221286401:01:044:0092 для розміщення та експлу-
атації основних, підсобних і допоміжних будівель та спо-
руд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості (швейного цеху) в с. Погреби по вул. Про-
різна, Броварського району, Київської області.

Детальний план території розроблено згідно з рішен-
ням № 104-3 позачергової VII сесії від 11 лютого 2020р.

Строк громадського обговорення заяви – 15 днів з да-
ти даної публікації.

Пропозиції та зауваження надаються у письмовій 
формі до Зазимської сільської ради за адресою: 07415, 
Київська область, с Зазим’є , вулиця Широка, 6.

Розробник детального плану території ТОВ «ГЕОФЕК-
ТОРІ».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 липня 2020 р. № 884-р 
Київ

Деякі питання діяльності акціонерного товариства  
«Державний експортно-імпортний банк України»   

Відповідно до статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Статуту 
акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2000 р. № 1250:

1. Затвердити:
річний звіт акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» 

(далі — Банк) за 2019 рік, що додається до оригіналу;
звіт про винагороду членів наглядової ради Банку та заходи за результатами розгляду 

звіту наглядової ради Банку за 2019 рік, що додаються до оригіналу.
2. Затвердити такий розподіл чистого прибутку Банку за 2019 рік та розмір річних диві-

дендів, що спрямовуються:
30 відсотків чистого прибутку в розмірі 19 085,41 тис. гривень — на виплату дивіден-

дів до державного бюджету;
70 відсотків чистого прибутку в розмірі 44 532,63 тис. гривень — до резервного фонду.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 липня 2020 р. № 892-р 
Київ

Про зміну складу Комісії з питань  
вищого корпусу державної служби

Ввести до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби, затверджено-
го розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2019 р. № 1006, Войтови-
ча Олега Михайловича — заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів Украї-
ни, Горбача Анатолія Івановича — заступника директора Департаменту з питань безпе-
ки, оборони, діяльності органів юстиції та запобігання корупції, начальника Управлін-
ня з питань оборони Секретаріату Кабінету Міністрів України, Заболотного Геннадія Ва-
димовича — заступника Голови Національного агентства з питань державної служби, 
Козлова Дмитра Федоровича — представника від громадських об’єднань.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 липня 2020 р. № 899-р 
Київ

Про передачу у 2020 році деяких бюджетних 
призначень Господарсько-фінансовому департаменту 

Секретаріату Кабінету Міністрів України
1. Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України переда-

ти частину бюджетних призначень, передбачених у 2020 році Міністерству цифро-
вої трансформації у загальному фонді державного бюджету за програмою 2901030 
«Електронне урядування» у сумі 2 000 тис. гривень (видатки споживання), Господар-
сько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на програ-
му 0411010 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матері-

ально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України».
2. Забезпечити:
Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів Укра-

їни — погодження передачі бюджетних призначень, передбаченої пунктом 1 цього 
розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження внесення від-
повідних змін до розпису державного бюджету;

Державній казначейській службі — перерахування Господарсько-фінансовому 
департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України бюджетних коштів відповідно 
до переданих бюджетних призначень.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 22 липня 2020 р. № 913-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання обов’язків 
державного секретаря Міністерства культури  

та інформаційної політики України на Петракова Я. В.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку державного 

секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України, виконання 
обов’язків державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політи-
ки України на генерального директора директорату стратегічного планування та єв-
ропейської інтеграції зазначеного Міністерства Петракова Ярослава Валерійовича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 22 липня 2020 р. № 914-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання обов’язків 
державного секретаря Міністерства фінансів 

України на Скрипкіну О. М.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку державного се-

кретаря Міністерства фінансів України, виконання обов’язків державного секретаря 
Міністерства фінансів України на директора Юридичного департаменту зазначеного 
Міністерства Скрипкіну Олену Миколаївну.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 липня 2020 р. № 917-р 
Київ

Про визначення товариства з обмеженою 
відповідальністю «Газопостачальна компанія  

«Нафтогаз України» постачальником «останньої надії»
Визначити товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компа-

нія «Нафтогаз України» постачальником «останньої надії» строком на три роки як 
переможця конкурсу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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