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  ЗАКОН УКрАЇНИ

Про приєднання України до Міжамериканської 
конвенції про виконання кримінальних покарань 

за кордоном
верховна рада України ПОСтанОвЛяє:
Приєднатися до Міжамериканської конвенції про виконання кримінальних покарань 

за кордоном, вчиненої 9 червня 1993 року в м. Манагуа, Нікарагуа, яка набирає чиннос-
ті для України на тридцятий день після дати здачі Україною на зберігання її документа 
про приєднання, із такою заявою:

«відповідно до статті XI Міжамериканської конвенції про виконання кримінальних 
покарань за кордоном Україна заявляє, що центральним органом для виконання функ-
цій, передбачених цією Конвенцією, є Міністерство юстиції України».

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
30 квітня 2020 року 
№ 584-IX

  ЗАКОН УКрАЇНИ

Про приєднання України до Другого протоколу 
до Гаазької конвенції про захист культурних 

цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року
верховна рада України ПОСтанОвЛяє:
Приєднатися до Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цін-

ностей у разі збройного конфлікту 1954 року, вчиненого 26 березня 1999 року в м. Га-
азі, який набирає чинності для України негайно після здачі на зберігання Генеральному 
директору ЮНеСКО документа України про приєднання.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
30 квітня 2020 року
№ 585-IX

  УКАЗ ПреЗИДеНтА УКрАЇНИ

Про внесення змін до Положення про військовий 
квиток осіб рядового, сержантського  

і старшинського складу
1. внести до Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і стар-

шинського складу, затвердженого Указом Президента України від 30 грудня 2016 року № 582, 
такі зміни:

1) пункт 2 після слів «Державної прикордонної служби України» доповнити словами 
«Служби безпеки України»;

2) пункт 3 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту: «відповідним під-
розділом Центрального управління або регіональним органом Служби безпеки України піс-
ля звільнення військовослужбовця з військової служби у Службі безпеки України у запас цієї 
Служби (якщо раніше військовий квиток не видавався), поновлення військового квитка у ра-
зі його втрати або пошкодження».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
3) пункт 4 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«До військового квитка військовозобов’язаного Служби безпеки України замість даних 

про військовий комісаріат, що видав військовий квиток, підпису військового комісара вно-
сяться дані про підрозділ Центрального управління або регіональний орган Служби безпе-
ки України, що видав військовий квиток, та проставляється підпис керівника відповідного під-
розділу Центрального управління або начальника регіонального органу Служби безпеки Укра-
їни. Записи та фотокартка засвідчуються гербовою мастиковою печаткою Служби безпеки 
України».

У зв’язку з цим абзаци восьмий — чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим 
- п’ятнадцятим;

4) пункт 7 після слова «підрозділу» доповнити словами «Центрального управління або ре-
гіонального органу Служби безпеки України»;

5) пункт 8 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«військовозобов’язаний Служби безпеки України зобов’язаний здати військовий квиток до 

відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки 
України за місцем військового обліку та одержати тимчасове посвідчення за зразком, затвер-
дженим Головою Служби безпеки України».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
6) пункт 9 після слова «підрозділу» доповнити словами «Центрального управління або ре-

гіонального органу Служби безпеки України»;
7) пункт 10 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«У випадку смерті військовозобов’язаного Служби безпеки України військовий квиток зда-

ється до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби 
безпеки України за місцем військового обліку».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
8) пункт 11 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі якщо до військового комісаріату передано знайдений військовий квиток 

військовозобов’язаного Служби безпеки України, такий квиток передається військовим комі-
саріатом до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служ-
би безпеки України за місцем обліку військовозобов’язаного».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
9) абзац другий пункту 12 доповнити словами «а військовий квиток військовозобов’язаного 

Служби безпеки України — до відповідного підрозділу Центрального управління або регіо-
нального органу Служби безпеки України»;

10) у пункті 15 слова «Міністерство оборони України» у всіх відмінках замінити словами 
«Міністерство оборони України, Служба безпеки України» у відповідному відмінку.

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

м. Київ
19 травня 2020 року
№ 189/2020

  УКАЗ ПреЗИДеНтА УКрАЇНИ
Про Перелік посадових осіб, на яких 

покладається виконання функцій державного 
експерта з питань таємниць

відповідно до статті 9 Закону України «Про державну таємницю» постановляю:
1. Затвердити Перелік посадових осіб, на яких покладається виконання функцій дер-

жавного експерта з питань таємниць (додається).
2. визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 1 грудня 2009 року № 987 «Про Перелік посадових осіб, 

на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць»;
Указ Президента України від 15 лютого 2010 року № 169 «Про внесення змін до Пе-

реліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експер-
та з питань таємниць»;

Указ Президента України від 5 серпня 2010 року № 800 «Про внесення змін до Пе-
реліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експер-
та з питань таємниць»;

Указ Президента України від 22 лютого 2011 року № 227 «Про внесення змін до  
Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експер-
та з питань таємниць»;

Указ Президента України від 6 червня 2011 року № 648 «Про внесення змін до  
Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експер-
та з питань таємниць»;

Указ Президента України від 25 січня 2012 року № 35 «Про внесення змін до Пере-
ліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з 
питань таємниць»;

Указ Президента України від 27 січня 2014 року № 51 «Про внесення змін до Пере-
ліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з 
питань таємниць»;

пункт 6 статті 1 Указу Президента України від 28 березня 2014 року № 347 «Про вне-
сення змін до деяких указів Президента України»;

Указ Президента України від 20 лютого 2015 року № 99 «Про внесення змін до  
Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експер-
та з питань таємниць»;

Указ Президента України від 26 жовтня 2015 року № 606 «Про внесення зміни до  
Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експер-
та з питань таємниць»;

Указ Президента України від 28 грудня 2015 року № 727 «Про внесення змін до  
Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експер-
та з питань таємниць»;

Указ Президента України від 9 лютого 2017 року № 29 «Про внесення змін до Пере-
ліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з 
питань таємниць»;

Указ Президента України від 11 квітня 2017 року № 107 «Про внесення змін до  
Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експер-
та з питань таємниць»;

Указ Президента України від 7 березня 2018 року № 61 «Про внесення зміни до  
Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експер-
та з питань таємниць»;

Указ Президента України від 11 лютого 2019 року № 33 «Про внесення змін до  
Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експер-
та з питань таємниць»;

Указ Президента України від 23 липня 2019 року № 549 «Про внесення зміни до  
Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експер-
та з питань таємниць»;

Указ Президента України від 7 жовтня 2019 року № 736 «Про внесення змін до  
Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експер-
та з питань таємниць».

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

м. Київ
19 травня 2020 року
№ 190/2020

ЗАтверДЖеНО 
Указом Президента України 

від 19 травня 2020 року № 190/2020
ПЕрЕЛІК 

посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта  
з питань таємниць

Офіс Президента України
Керівник Апарату Офісу Президента України
Апарат ради національної безпеки і оборони України
Секретар ради національної безпеки і оборони України
Перший заступник Секретаря ради національної безпеки і оборони України
Заступник Секретаря ради національної безпеки і оборони України (одна посадова 

особа)
Національний банк України
Голова Національного банку України
Перший заступник Голови Національного банку України (одна посадова особа)
Офіс Генерального прокурора
Генеральний прокурор
Перший заступник Генерального прокурора (одна посадова особа)
Заступник Генерального прокурора (одна посадова особа)
Заступник Генерального прокурора — керівник Спеціалізованої антикорупційної про-

куратури
Міністерство внутрішніх справ України
Міністр внутрішніх справ України
Перший заступник Міністра внутрішніх справ України
Заступник Міністра внутрішніх справ України (одна посадова особа)
Державний секретар Міністерства внутрішніх справ України
Національна гвардія України
Командувач Національної гвардії України
Перший заступник командувача Національної гвардії України
Міністерство енергетики та захисту довкілля України
Міністр енергетики та захисту довкілля України
Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України (одна посадова особа)
Міністерство інфраструктури України
Міністр інфраструктури України
Перший заступник Міністра інфраструктури України Державний секретар Міністерства 

інфраструктури України
Міністерство закордонних справ України
Міністр закордонних справ України
Перший заступник Міністра закордонних справ України
Державний секретар Міністерства закордонних справ України
Міністерство оборони України
Міністр оборони України
Перший заступник Міністра оборони України
Заступник Міністра оборони України (три посадові особи)
Заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції
Державний секретар Міністерства оборони України
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України
Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України 

— начальник управління власної безпеки
Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту
Начальник Головного штабу — перший заступник Голови Адміністрації Державної 

спеціальної служби транспорту
Начальник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техні-

ки Збройних Сил України
Збройні Сили України
Головнокомандувач Збройних Сил України
Заступник Головнокомандувача Збройних Сил України
Начальник Генерального штабу Збройних Сил України
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (три посадові  

особи)
Перший заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони 

України — заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України з розвідки
Начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил 

України
Командувач військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України
Начальник Головного управління оборонного планування Генерального штабу Зброй-

них Сил України
Командувач Сил підтримки Збройних Сил України
Начальник Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил  

України
Начальник Головного управління логістики Генерального штабу Збройних Сил України
Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України
Командувач Медичних сил Збройних Сил України
Начальник Головного командного центру Збройних Сил України
Командувач військово-Морських Сил Збройних Сил України
Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України
Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України
Командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
Командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Командувач Сил логістики Збройних Сил України
Начальник військової служби правопорядку у Збройних Силах України — начальник Го-

ловного управління військової служби правопорядку Збройних Сил України
Начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил 

України
Начальник Центрального управління охорони державної таємниці та захисту інформації 

Генерального штабу Збройних Сил України
Начальник воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України
Національний університет оборони України імені Івана черняховського
Начальник Національного університету оборони України імені Івана черняховського
Міністерство освіти і науки України
Міністр освіти і науки України
Перший заступник Міністра освіти і науки України
Міністерство охорони здоров’я України
Міністр охорони здоров’я України
Міністерство розвитку громад та територій України
Міністр розвитку громад та територій України
Перший заступник Міністра розвитку громад та територій України
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (од-

на посадова особа)
Директор департаменту економіки безпеки і оборони Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України
Міністерство фінансів України
Міністр фінансів України
Заступник Міністра фінансів України (одна посадова особа)
Міністерство юстиції України
Міністр юстиції України
Заступник Міністра юстиції України (одна посадова особа)
Адміністрація Державної прикордонної служби України
Голова Державної прикордонної служби України
Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України
Заступник Голови Державної прикордонної служби України (дві посадові особи)
Начальник Управління інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України
Державна архівна служба України
Голова Державної архівної служби України
Державне космічне агентство України
Голова Державного космічного агентства України
Заступник Голови Державного космічного агентства України (одна посадова особа)
Державна служба експортного контролю України
Голова Державної служби експортного контролю України
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Перший заступник Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформа-

ції України
Заступник Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 

(одна посадова особа)
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Перший заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій (одна посадова  

особа)
Державна фіскальна служба України
Голова Державної фіскальної служби України
Перший заступник Голови Державної фіскальної служби України
Начальник Головного оперативного управління Державної фіскальної служби України
Служба безпеки України
Голова Служби безпеки України
Перший заступник Голови Служби безпеки України
Перший заступник Голови Служби безпеки України — начальник Головного управління 

по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби без-
пеки України

Заступник Голови Служби безпеки України (чотири посадові особи)
Начальник Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки 

України
Служба зовнішньої розвідки України
Голова Служби зовнішньої розвідки України
Перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України
Заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України (дві посадові особи)
Заступник Голови — начальник 55 Центру Служби зовнішньої розвідки України
Державне бюро розслідувань
Директор Державного бюро розслідувань
Перший заступник Директора Державного бюро розслідувань
Заступник Директора Державного бюро розслідувань (одна посадова особа)
Національне антикорупційне бюро України
Директор Національного антикорупційного бюро України
Перший заступник Директора Національного антикорупційного бюро України
Національна поліція України
Голова Національної поліції України
Перший заступник Голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції
Заступник Голови Національної поліції України — начальник Головного слідчого управ-

ління
Управління державної охорони України
Начальник Управління державної охорони України
Перший заступник начальника Управління державної охорони України
Національна академія наук України
Президент Національної академії наук України
віце-президент Національної академії наук України (п’ять посадових осіб)
Головний учений секретар Національної академії наук України
Академік-секретар відділення інформатики Національної академії наук України
Академік-секретар відділення механіки Національної академії наук України
Академік-секретар відділення фізики і астрономії Національної академії наук України
Академік-секретар відділення наук про Землю Національної академії наук України
Академік-секретар відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства Національної 

академії наук України
Академік-секретар відділення фізико-технічних проблем енергетики Національної акаде-

мії наук України
Академік-секретар відділення ядерної фізики та енергетики Національної академії наук 

України
Академік-секретар відділення хімії Національної академії наук України
Академік-секретар відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології Національної ака-

демії наук України
Підприємства, установи, організації
Генеральний директор державного підприємства «Науково-виробничий комплекс «Фото-

прилад»
Генеральний конструктор — генеральний директор державного підприємства «Державне 

Київське конструкторське бюро «Луч»
Директор — генеральний конструктор державного підприємства «Дослідно-проектний 

центр кораблебудування»
Директор Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів
Директор державного підприємства «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 

«Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка»
Директор державного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудуван-

ня імені О. О. Морозова»
Президент державного підприємства «АНтОНОв»
Генеральний директор науково-виробничого підприємства «ХАртрОН-АрКОС ЛтД « пу-

блічного акціонерного товариства «ХАртрОН»
Генеральний директор державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» іме-

ні М.К.Янгеля»
Директор — головний конструктор казенного підприємства спеціального приладобуду-

вання «Арсенал»
Директор дочірнього підприємства «Захист і автоматизація об’єктів НДІрв»
Директор казенного підприємства «Науково-виробничий комплекс «Іскра»
Директор державного підприємства «Центральне конструкторське бюро «Протон»
Генеральний директор державного підприємства «Науково-виробниче об’єднання «Пав-

лоградський хімічний завод».
Керівник Офісу Президента України  А. ЄРМАК



21 травня 2020 року, четвер, № 94 www.ukurier.gov.ua 7

оголошення

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 

30019775 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Отримання бланку спеціального дозволу на розширення меж спе-

ціального дозволу від 31.10.2011 №5412 на користування надрами з 
метою видобування вуглеводнів Горобцівсько-Відрадненського родо-
вища. Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газо-
вий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ природ-
ний, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани, гелій — ко-
рисні копалини загальнодержавного значення. Роботи на ділянці надр 
буде здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазви-
добування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Горобцівсько-Відрадненського родовища обліковують на Державно-
му балансі корисних  копалин України; наявні документи дозвільно-
го характеру, розробку родовища здійснюють відповідно до Правил 
розробки родовищ. Під час розробки родовища передбачено пошук і 
розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюва-
тиметься верстатом з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Горобцівсько-Відрадненського родовища обліковують на Державному 
балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного ха-
рактеру, розробку родовища здійснюють відповідно до Правил роз-
робки родовищ. Під час розробки родовища передбачено пошук і роз-
відку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин може здійсню-
ватися верстатом з електричним приводом, але у зв’язку зі значною 
віддаленістю від електромережі необхідної потужності використання 
верстата із електричним приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-
нативи

Горобцівсько-Відрадненське родовище знаходиться на терито-
рії Полтавського, Решетилівського, Новоcанжарського районів Пол-
тавської області. Ділянка надр спеціального дозволу на користуван-
ня надрами включає Горобцівське, Відрадненське та Західно-Відрад-
ненське родовища.

Територіальні альтернативи (об’єкт існуючий, площа існуючої ді-
лянки надр — 40,7 км2; запропоновані зміни ділянки надр — площа  
59,16 км2, родовище знаходиться в промисловій розробці)

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази 

вуглеводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, 
забезпечення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті при-
родоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень 
впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого 
населення та його здоров’я.

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

Горобцівське родовище відкрите в 1983 році свердловиною № 11 та 
внесене до Державного балансу запасів. Відрадненське — відкрите в 
1987 році свердловиною № 12. У 2013 р. свердловиною № 28-Відрад-
ненська було відкрито Західно-Відрадненське газове родовище.

Усього в межах Горобцівсько-Відрадненської ділянки надр пробуре-
но 14 пошукових та розвідувальних свердловин.

Процес підготовки видобутої мінеральної сировини здійснюється на 
установці комплексної підготовки газу (УКПГ).

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтерна-
тивами: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встанов-
люють згідно із законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за 
альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідро-
логічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть 
у необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забез-
печення раціонального використання природних ресурсів, а також за-
безпечення вжиття охоронних відновлюваних, захисних і компенса-
ційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, 

що супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що 
мають парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть впли-
нути на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних 
заходів очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, розрахову-
ють згідно зі ставкою податку за викиди (п. 243.1 ст. 243 Податково-
го кодексу України). 

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечен-
ня режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприєм-
ства, з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і 
природоохоронних заходів вплив характеризують як екологічно до-
пустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час ви-
добувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного 
режиму експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі по-
рушення технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шля-
хом ретельного керування діяльністю, забезпеченням безпечного по-
водження з небезпечними речовинами. 

Природно-заповідний фонд: на території Горобцівсько-Відраднен-
ського родовища знаходиться частина загальнозоологічного заказни-
ка місцевого значення «Сьомківщина».

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які мо-
гли сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, мінімальні 
або відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ри-
зиків щодо порушення природного рослинного покриву.

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитив-
ний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвес-
тицій в економіку району). Впровадження планової діяльності є ваго-
мим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки 
України в цілому.

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

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних 
ситуацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за 

мірою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних зако-
нодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкіл-
ля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля»): планована діяльність належить до другої категорії видів планова-
ної діяльності й об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впли-
ву на довкілля (в тому числі наявність значного негативного тран-
скордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких мо-
же зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачепле-
них держав): підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відпо-
відно до вимоги ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля буде включено із достатньою деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик пла-
нованої діяльності;

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

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середови-
ще, соціальне середовище;

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

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громад-
ських обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-
ті в ній громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згід-
но із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 

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

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, 
а також інформації, отриманої від громадськості під час громадсько-
го обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонно-
го впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбачено-
го попереднім абзацом;

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

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

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгля-
ду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

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

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен-
ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, об-
сягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реє-
страційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання зау-
важень і пропозицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реє-
стру з оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарюван-
ня (протягом трьох робочих днів з дня їхнього отримання). Особи, що 
надають зауваження та пропозиції, своїм підписом засвідчують згоду 
на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час 
підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропо-
зиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення об-
сягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальну інформацію про це 
включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

нованої діяльності буде розширення меж існуючої ділянки надр спеці-
ального дозволу №5412 від 31.10.2011 року на користування надрами, 
з метою продовження видобування вуглеводнів Горобцівсько-Відрад-
ненського родовища, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси-
лати до: відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу 
на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики 
та захисту довкілля України: 

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липків-
ського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 248-23-43, 
e-mail: gladun@menr.gov.ua; ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст 

відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкіл-
ля та стратегічної екологічної оцінки.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: GL3N018083- GL3N018092, GL6N018093, 
GL3N018094, GL2N018095, GL3N018096

Короткий опис активів (майна) в лоті Права вимоги за 18 кредитними договорами, 
укладеними з фізичними особами  
(із забезпеченням)

Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: 

11.06.2020

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: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
160-at-rodovid-bank/47240-asset-sell-id-275987

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (право вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: GL3N018102
Короткий опис активів (майна) в лоті Право вимоги за кредитним договором, 

укладеними з фізичною особою  
(із забезпеченням)

Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: 

09.06.2020

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/160-at-rodovid-bank/47232-asset-
sell-id-275919

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального 
досудового розслідування у кримінальному провадженні  

22018160000000121
Підозрюваний Воронін Павло Сергійович, 03.03.1987 р.н., адреса:   

АРК, м. Севастополь, вул. Суворова, буд. 18, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно о 15 год. 00 хв. 
28.05.2020 з’явитися в каб. №201А до ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в 
Одеській обл. Андреєва В. А., за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43,  
р.т. 0487792503, для допиту як підозрюваного та ознайомлення з мате-
ріалами досудового розслідування. Поважні причини неприбуття та на-
слідки неприбуття зазначені у статтях 138-139 КПК України. Нагадує-
мо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення.

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДЕЛьТА БАНК»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL3N018078, GL21N018081; GL48N018100; 
GL3N017945-GL3N017948 (4 лота)

Короткий опис активів (майна) в лоті: Основні засоби, дебіт.заборг.,  
майнові пр.,кредити. 

Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

09.06.2020; 10.06.2020

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: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/47221-asset-sell-id-275882,47236-asset-
sell-id-275931, 47251-asset-sell-id-276028

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального 
досудового розслідування у кримінальному провадженні 

№22017160000000233
Підозрюваний Бойцов Семен Юрійович, 31.12.1996 р.н., зареєстро-

ваний за адресою: м. Донецьк, б-р Шахтобудівельників, 25-А, кв. 6, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно о 
09 год. 00 хв. 28.05.2020 з’явитися в каб. №201А до ст. слідчого в ОВС 
СВ УСБУ в Одеській обл. Андреєва В. А., за адресою: м. Одеса, вул. Єв-
рейська, 43, р.т. 0487792503, для вручення Вам письмового повідо-
млення про зміну раніше повідомленої підозри та пам’ятки про права  
підозрюваного, допиту як підозрюваного та ознайомлення з матеріала-
ми досудового розслідування. Поважні причини неприбуття та наслід-
ки неприбуття зазначені у статтях 138-139 КПК України. Нагадуємо про 
обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального 
досудового розслідування у кримінальному провадженні 

№22018160000000019
Підозрюваний Тютєрєв Олександр Миколайович, 16.04.1980 р.н., 

адреса: РФ, м. Омськ, вул. Третя Молодіжна, 65/61, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно о 14 год. 00 хв. 
28.05.2020 з’явитися в каб. №201А до ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в 
Одеській обл. Андреєва В. А., за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, 
р.т. 0487792503, для допиту як підозрюваного та ознайомлення з мате-
ріалами досудового розслідування. Поважні причини неприбуття та на-
слідки неприбуття зазначені у статтях 138-139 КПК України. Нагадує-
мо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення.

Чернігівський апеляційний суд викликає як обвинуваченого Степано-
ва Валерія Володимировича, 07.04.1960 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: м. Чернігів, пров. Калініна, буд.15), для учас-
ті у кримінальному провадженні № 11-кп/4823/331/20 по обвинувачен-
ню Степанова Валерія Володимировича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 436 КК України.

Судове засідання відбудеться 28 травня 2020 року о 09-00 годині під 
головуванням судді Заболотного В. М. в приміщенні суду за адресою: 
м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 2.

Розшукуються спадкоємці померлого 15 жовтня 2019 року Бражник 
Анатолія Полікарповича, що проживав в смт Петриківка Петриківсько-
го району Дніпропетровської області, вул. Яблунева (до перейменуван-
ня Куйбишева), буд. 5. Спадкоємців прохання з’явитись протягом трьох 
тижнів з дня опублікування даного оголошення до Петриківської дер-
жавної нотаріальної контори за адресою: смт Петриківка Петриківсько-
го району Дніпропетровської області, проспект Петра Калнишевсько-
го, буд. 71, тел. 0972283396, державний нотаріус Могильна Людмила 
Григорівна.

Втрачені документи:  
судновий квиток, технічний талон, свідоцтво про придатність малого судна 

до плавання, технічний формуляр малого судна на човен «Казанка 5М3» бортовий номер 
УЧА 961-К та посвідчення на право керування маломірним судном, видані 

на Мальованого Віктора Миколайовича, вважати недійсними.
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ПОСТАНОВА 
від 13 травня 2020 р. № 367 

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету  
Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 845

Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня  2018 р. № 845 «Де-

які питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання» (Офіційний ві-
сник України, 2018 р., № 84, ст. 2769) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 13 травня 2020 р. № 367

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 17 жовтня 2018 р. № 845
1. У пункті 2 постанови слова «Міністерству інформаційної політики» виключи-

ти, а слова «Міністерству культури» замінити словами «Міністерству культури та ін-
формаційної політики».

2. У Положенні про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Со-
кіл» («Джура»), затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 1 слова і цифри «Стратегії національно-патріотичного виховання ді-
тей та молоді на 2016—2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 
жовтня 2015 р. № 580» замінити словами і цифрами «Стратегії національно-патрі-
отичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 
р. № 286»;

2) пункт 3 після слів «загальної середньої» доповнити словами «, професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої», а після слів «молодіжних центрах» — 
словами «, центрах національно-патріотичного виховання»; 

3) у пункті 8 слова «Українським державним центром туризму і краєзнавства 
учнівської молоді (далі — Український державний центр туризму)» замінити слова-
ми «Українським державним центром національно-патріотичного виховання, краєз-
навства і туризму учнівської молоді (далі — Український державний центр національ-
но-патріотичного виховання)»;

4) у пункті 9:
абзац перший після слів «загальної середньої» доповнити словами «професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої», а після слів «молодіжних центрів» — 
словами «, центрів національно-патріотичного виховання»;

абзац шостий після слів «молодіжних центрів» доповнити словами «, центрів на-
ціонально-патріотичного виховання»;

5) в абзаці другому пункту 14 слова «Головним штабом або, за його дорученням» 
замінити словами «Українським державним центром національно-патріотичного ви-
ховання або, за дорученням Головного штабу»;

6) у пункті 20 слово «МІП,» виключити;
7) пункт 37 доповнити абзацом такого змісту:
«В умовах особливого періоду, надзвичайної ситуації, карантину, установлених 

на всій території України, інші строки проведення III етапу наметового таборуван-
ня Гри, ніж визначені цим пунктом, та місце його проведення затверджуються нака-
зом МОН. Строки проведення І та ІІ етапів визначаються з урахуванням строку про-
ведення ІІІ етапу.»;

8) в абзаці другому пункту 42 слово «збірні» виключити;
9) у тексті Положення слова «Український державний центр туризму» в усіх від-

мінках замінити словами «Український державний центр національно-патріотично-
го виховання» у відповідному відмінку, а слово «Мінкультури» — словом «МКІП».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 травня 2020 р. № 368 
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 11 вересня 2007 р. № 1123  

і від 5 серпня 2009 р. № 812 
Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1123 «Про 

умови оплати праці працівників державних нотаріальних контор та державних нота-
ріальних архівів» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 69, ст. 2637; 2017 р., № 19, 
ст. 532) і від 5 серпня 2009 р. № 812 «Про затвердження Порядку витрачання, збе-
рігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх вико-
ристання та опису і зразка такого бланка» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 59, 
ст.2074) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 13 травня 2020 р. № 368

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1123 

і від 5 серпня 2009 р. № 812
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1123:
1) у пункті 2:
в абзаці першому слова «головних територіальних управлінь юстиції Міністерства 

юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастопо-
лі» замінити словами «територіальних органів Міністерства юстиції»;

в абзаці другому підпункту 2 слова «головним територіальним управлінням юсти-
ції» замінити словами «територіальним органом Міністерства юстиції»;

2) у другому реченні пункту 5 слова «головним територіальним управлінням юсти-
ції» замінити словами «територіальним органом Міністерства юстиції».

2. У Порядку витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних доку-
ментів і звітності про їх використання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 5 серпня 2009 р. № 812:

1) у пункті 10 слова «відповідне Головне управління юстиції Міністерства юстиції 
України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Ки-
єві чи Севастополі» замінити словами «відповідний територіальний орган Мін’юсту»;

2) у пункті 11 слова «відповідне Головне управління юстиції» замінити словами 
«відповідний територіальний орган Мін’юсту».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 травня 2020 р. № 378 
Київ

Про внесення змін до Порядку виконання  
на території України Конвенції про цивільно-правові  

аспекти міжнародного викрадення дітей
Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести до Порядку виконання на території України Конвенції про цивільно-право-

ві аспекти міжнародного викрадення дітей, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10 липня 2006 р. № 952 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 28,  
ст. 2016; 2010 р., № 67, ст. 2409; 2017 р., № 96, ст. 2935), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 травня 2020 р. № 378

ЗМІнИ, 
що вносяться до Порядку виконання на території України  

Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей
1. У пункті 2 слова «територіальні органи — Головне територіальне управління юсти-

ції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юсти-
ції в областях, мм. Києві та Севастополі» замінити словами «його територіальні органи».

2. У підпункті 2 пункту 5 слова «Національного центрального бюро Інтерполу» заміни-
ти словами «Національної поліції».

3. У пункті 7 слова «Національне центральне бюро Інтерполу» замінити словами «На-
ціональна поліція».

4. Підпункт 2 пункту 8 викласти в такій редакції:
«2) на підставі рішення суду або в разі досягнення згоди між заявником та особою, 

в якої перебуває дитина, узгодити із заявником, якщо він перебуває на території кон-
сульського округу, та/або центральним органом іноземної держави організаційні питан-
ня, пов’язані з поверненням дитини, та надати сприяння в оформленні відповідного до-
кумента для забезпечення повернення дитини в Україну.».

5. У пункті 9:
1) доповнити пункт підпунктами 61 і 62 такого змісту:
«61) звертається до ДМС або до виконавчого органу сільської, селищної або 

міської ради, сільського голови (у разі якщо відповідно до закону виконавчий ор-
ган сільської ради не утворено), що здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації міс-
ця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одини-
ці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради  
(далі — орган реєстрації), із запитом про надання інформації про реєстрацію місця про-
живання/ перебування дитини та/або особи, з якою дитина перебуває на території Укра-
їни;

62) звертається до ДМС із запитом про надання інформації про прийняте рішення що-
до визнання дитини та/або особи, з якою перебуває дитина на території України, біжен-
цем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про 
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;»;

2) підпункт 16 виключити.
6. У пункті 10:
1) в абзаці першому слова «щодо заявників — громадян» замінити словами «стосов-

но заявників (фізичних осіб), які проживають на території»;
2) в абзаці другому слово «Громадянам» замінити словами «Заявникам (фізичним 

особам), які проживають на території», а слова «до місцевого центру безоплатної право-
вої допомоги для призначення адвоката» — словами «до місцевого центру безоплатної 
вторинної правової допомоги для прийняття рішення про надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги».

7. У пункті 12:
1) в абзаці п’ятому підпункту 2 слова «або до суду» виключити, а слово «умов» замі-

нити словом «порядку»; 
2) підпункт 6 викласти в такій редакції:
«6) сприяє заявнику в одержанні в суді виконавчого документа у разі відмови осо-

би, у якої перебуває дитина, добровільно виконати рішення суду; роз’яснює порядок йо-
го пред’явлення до виконання в орган державної виконавчої служби; на прохання заяв-
ника пред’являє виконавчий документ в орган державної виконавчої служби; інформує 
Мін’юст про стан виконавчого провадження. 

Зазначені дії виконуються у разі, коли заявник не звернувся до адвоката або іншим чи-
ном не призначив приватного представника.»;

8. Пункт 17 викласти в такій редакції:
«17. ДМС або відповідний орган реєстрації на запит Мін’юсту надає інформацію про 

реєстрацію місця проживання/перебування дитини та/або особи, з якою дитина перебу-
ває на території України.

ДМС на запит Мін’юсту надає інформацію про прийняте рішення щодо визнання ди-
тини та/або особи, з якою перебуває дитина на території України, біженцем або особою, 
яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимчасового захисту».».

9. У пункті 19:
1) підпункт 2 після слів «доступу до дитини» доповнити словами «або до органу опі-

ки та піклування за місцем проживання дитини для одержання висновку про умови про-
живання дитини та/або інформації про її думку стосовно спілкування із заявником з ура-
хуванням віку і рівня розвитку дитини, а також для вжиття заходів щодо визначення спо-
собів участі у вихованні того з батьків, який проживає окремо від дитини (за умови по-
дання ним відповідної заяви)»;

2) підпункт 5 виключити.
10. Абзац другий підпункту 2 пункту 20 після слів «про умови проживання дитини» 

доповнити словами «та/або інформації про її думку стосовно спілкування із заявником 
з урахуванням віку і рівня розвитку дитини, а також для вжиття заходів щодо визначен-
ня способів участі у вихованні того з батьків, який проживає окремо від дитини (за умови 
подання ним відповідної заяви)».

11. Пункт 24 викласти в такій редакції:
«24. ДМС або відповідний орган реєстрації на запит Мін’юсту надає інформацію про 

реєстрацію місця проживання/перебування дитини та/або особи, з якою дитина перебу-
ває на території України.

ДМС на запит Мін’юсту надає інформацію про прийняте рішення щодо визнання ди-
тини та/або особи, з якою перебуває дитина на території України, біженцем або особою, 
яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимчасового захисту».».

12. Пункт 27 після абзацу дев’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
«9) минуло шість місяців після інформування заявника про суд іноземної держави, 

компетентний розглядати справу на підставі Конвенції, відносно тих держав, які зробили 
застереження відповідно до статей 26, 42 Конвенції, якщо внутрішнє законодавство іно-
земної держави не передбачає надання подальшого сприяння заявникам у справі;

10) минуло шість місяців після інформування заявника про суд України, компетентний 
розглядати справу на підставі Конвенції, відносно заявників, що проживають на терито-
рії держав, які зробили застереження відповідно до статей 26, 42 Конвенції, та у разі, ко-
ли заявник звернувся до адвоката або іншим чином призначив приватного представника;

11) отримано від ДМС інформацію про прийняте рішення щодо визнання дитини та/
або особи, з якою перебуває дитина на території України, біженцем або особою, яка по-
требує додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які по-
требують додаткового або тимчасового захисту»;

12) державним виконавцем надіслано органу досудового розслідування повідомлен-
ня про вчинення боржником кримінального правопорушення та винесено постанову про 
закінчення виконавчого провадження, за винятком відновлення виконавчого проваджен-
ня в результаті скасування судом постанови державного виконавця про закінчення вико-
навчого провадження;

13) центральним органом іноземної держави поінформовано про закриття справи у 
зв’язку з вжиттям вичерпних заходів або неможливістю вжиття заходів відносно заяви, 
визначених статтею 7 Конвенції, відповідно до внутрішнього законодавства цієї інозем-
ної держави.».

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом п’ятнадцятим.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 травня 2020 р. № 379 
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів,  
передбачених у державному бюджеті для здійснення  

Українським культурним фондом заходів 
 з підтримки проектів

Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів, затвердже-

ного постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 414 (Офіційний ві-
сник України, 2018 р., № 45, ст. 1569; 2019 р., № 21, ст. 712), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

 від 13 травня 2020 р. № 379

ЗМІнИ, 
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених  

у державному бюджеті для здійснення Українським культурним  
фондом заходів з підтримки проектів

1. Пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Для реалізації проектів, визначених пунктом 3 цього Порядку, Фонд видає наказ, у яко-

му зазначаються найменування проекту, його виконавець, строк і місце проведення, сума ви-
трат на його підготовку та проведення, порядок подання звітності.

У разі прийняття Фондом рішення про надання гранту з грантоотримувачем укладається 
відповідний договір про надання гранту.

Невід’ємною частиною договору про надання гранту є кошторис витрат з необхідни-
ми розрахунками і обґрунтуваннями, затвердженими грантоотримувачем та узгодженими з 
Фондом.

Типи та види витрат визначаються нормативами Фонду.
Грантоотримувачем може бути особа, у якої відсутня заборгованість із виплати заробітної 

плати та платежів до бюджету, яка своєчасно виконала свої зобов’язання перед Фондом у по-
передні роки, має досвід реалізації відповідних проектів, підтвердила платоспроможність, на-
дала фінансовий план реалізації проекту.

Фінансування проектів може здійснюватися у повному обсязі за рахунок Фонду. У разі реа-
лізації спільних проектів Фонд може здійснювати фінансування проектів частково.

Фонд здійснює фінансування проекту згідно з укладеними договорами шляхом перераху-
вання коштів із свого реєстраційного рахунка на рахунки грантоотримувача, відкриті в уста-
новах банків.

На усіх етапах здійснення заходів з підтримки проектів Фонд здійснює контроль за вико-
нанням грантоотримувачем зобов’язань, визначених договором про надання гранту.

Фонд одержує та аналізує звіти про результати виконання проектів та використання ко-
штів, спрямованих на їх реалізацію.

Обов’язковою умовою завершення проекту, реалізованого за підтримки Фонду, є публічне 
представлення результатів його виконання, а також розміщення звіту про використання ко-
штів у рамках проекту на офіційному веб-сайті Фонду для відкритого доступу у формі відкри-
тих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».».

2. Доповнити Порядок пунктом 51 такого змісту: 
«51. Фонд може здійснювати фінансування проекту частинами (траншами) у розмірах та у 

строки, визначені у договорі про надання гранту, але не більше дванадцяти місяців протягом 
поточного та наступного бюджетного періоду.

У разі фінансування проекту на строк більше шести місяців оплата частинами (транша-
ми) є обов’язковою.

Якщо протягом строку, встановленого договором про надання гранту, після отримання 
оплати частинами (траншами) грантоотримувач не надав акт про реалізацію проекту та зві-
ту про використання бюджетних коштів за призначенням, сума оплати частини (траншу) під-
лягає поверненню Фонду.».

3. Пункт 8 виключити.

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 ТРАВНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ

Oбласть нiч День Oбласть нiч День

Київська +2 +7 +10 +15 Черкаська +2 +7 +10 +15
Житомирська +2 +7 +10 +15 Кіровоградська +2 +7 +10 +15
Чернігівська +2 +7 +10 +15 Полтавська +2 +7 +10 +15
Сумська +1 +6 +9 +14 Дніпропетровська +2 +7 +11 +16
Закарпатська +2 +7 +13 +18 Одеська +5 +10 +13 +18
Рівненська +1 +6 +10 +15 Миколаївська +4 +9 +13 +18
Львівська +1 +6 +10 +15 Херсонська +4 +9 +13 +18
Івано-Франківська +1 +6 +10 +15 Запорізька +3 +8 +13 +18
Волинська +1 +6 +10 +15 Харківська +2 +7 +10 +15
Хмельницька +1 +6 +10 +15 Донецька +2 +7 +11 +16
Чернівецька +2 +7 +11 +16 Луганська +2 +7 +11 +16
Тернопільська +1 +6 +10 +15 Крим +4 +9 +13 +18
Вінницька +1 +6 +10 +15 Київ +4 +6  +12 +14

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

10..15
2..7

11..16
2..7

10..15
2 ..7

13..18
4..9

10..15
1..6

гроза

Дирекція Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) 
інформує, що з 29 квітня 2020 року Товариство з додатковою відповідаль-
ністю «Страхове Товариство з додатковою відповідальністю «Глобус» ви-
ключено з членів МТСБУ на підставі поданої заяви.

ТДВ «СТДВ «Глобус» втратило право укладати договори обов’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних тран-
спортних засобів та зобов’язане виконати свої зобов’язання згідно з укла-
деними ним договорами.

ОГОЛОШЕННЯ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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