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  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України 
«Про систему іномовлення України» 

щодо програмної політики та території 
розповсюдження

Верховна Рада України ПОСТАнОвЛяє:
1. Внести до статті 7 Закону України «Про систему іномовлення України» (Відо-

мості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 37) такі зміни:
1) абзац перший частини першої після слів «політика МПІУ» доповнити словами 

«погоджується з Уповноваженим органом та»;
2) частини третю і четверту викласти в такій редакції:
«3. Програми МПІУ виробляються українською мовою, а також іншими мовами 

залежно від доцільності та необхідності використання тієї чи іншої мови для досяг-
нення мети діяльності МПІУ.

4. МПІУ провадить свою діяльність шляхом створення та поширення інформацій-
ного продукту каналами супутникового, ефірного наземного аналогового і цифрово-
го мовлення, мовлення в кабельних мережах, у мережі Інтернет.

Ефірне наземне аналогове і цифрове мовлення та мовлення в кабельних мере-
жах здійснюються виключно за межами України, крім випадків мовлення на тимча-
сово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республі-
ки Крим та міста Севастополя, мовлення у районах України, що межують з тимчасо-
во окупованими територіями Донецької та Луганської областей, Автономної Респу-
бліки Крим та міста Севастополя, а також мовлення у прикордонних районах Украї-
ни, що межують з територією держави-агресора чи територіями інших держав, з яких 
поширюються програми держави-агресора шляхом наземного ефірного та/або циф-
рового мовлення».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 травня 2020 року 
№ 612-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів  
України щодо безпеки використання  

ядерної енергії
Верховна Рада України ПОСТАнОвЛяє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) 

у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, 
ст. 389 із наступними змінами):

частину другу доповнити словами «державного нагляду за дотриманням вимог 
безпеки використання ядерної енергії»;

у частині четвертій слова «державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та 
радіаційної безпеки (крім здійснення державного нагляду за провадженням діяль-
ності з джерелами іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких не 
підлягає ліцензуванню)» виключити.

2. У Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості 
Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158 із наступними змінами):

1) частину другу статті 2 доповнити пунктом 41 такого змісту:
«41) діяльність у сфері використання ядерної енергії, яка здійснюється відповідно 

до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»;
2) у пункті 5 частини першої статті 7 слова «з урахуванням особливостей, визначе-

них Законом України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енер-
гії» замінити словами «відповідно до Закону України «Про дозвільну діяльність у 
сфері використання ядерної енергії».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього 

Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ 
19 травня 2020 року
№ 613-IX

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 3 червня 2020 р. № 454 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 30 травня 2018 р. № 417
Кабінет Міністрів України ПОСТАнОвЛяє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 417 

«Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої 
медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням» (Офіцій-
ний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1612) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2021 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 3 червня 2020 р. № 454
ЗМІнИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  
від 30 травня 2018 р. № 417

1. У постанові:
1) у назві та тексті постанови слова «вищої медичної і педагогічної освіти» за-

мінити словами «вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької та педагогічної 
освіти»;

2) у вступній частині слова «і педагогічних кадрах» замінити словами «, мистець-
ких та педагогічних кадрах»;

3) у пункті 3 слова «з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і педагогічних 
спеціальностей» замінити словами «з вищою (фаховою передвищою) освітою ме-
дичних (фармацевтичних), мистецьких та педагогічних спеціальностей».

2. Порядок реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої ме-
дичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які укла-
ли угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або сели-
щі міського типу, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції: 

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 30 травня 2018 р. № 417 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 3 червня 2020 р. № 454)
ПОряДОК 

реалізації права на першочергове зарахування до закладів  
вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької та  

педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням  
осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років  

у сільській місцевості або селищі міського типу
Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації права осіб на першочергове зараху-
вання до закладів вищої (фахової передвищої) освіти для здобуття освіти за медич-
ними (фармацевтичними), мистецькими та педагогічними спеціальностями за дер-
жавним (регіональним) замовленням шляхом:

визначення прогнозованої потреби у фахівцях з вищою (фаховою передвищою) 
освітою медичних (фармацевтичних), мистецьких та педагогічних спеціальностей у 
сільській місцевості або селищі міського типу з урахуванням можливостей забезпе-
чення таких фахівців відповідно до законодавства безоплатним користуванням жит-
лом з опаленням і освітленням у межах установлених норм;

здійснення відбору осіб, які претендують на укладення угоди про відпрацювання 
не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу (далі — угода), 
з метою відпрацювання у державних або комунальних закладах охорони здоров’я, 
культури, мистецьких школах або закладах освіти;

відпрацювання випускниками закладів вищої (фахової передвищої) медичної, 
мистецької та педагогічної освіти або відшкодування ними коштів за навчання.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
1) заклад вищої (фахової передвищої) медичної освіти — заклад вищої (фахової 

передвищої) освіти, що здійснює підготовку здобувачів вищої (фахової передвищої) 
освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями 221 «Стоматологія», 
222 «Медицина», 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лі-
кування», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична терапія, ерготера-
пія», 228 «Педіатрія», що визначені переліком галузей знань і спеціальностей, за яки-
ми здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим постановою Ка-
бінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 (Офіційний вісник України, 2015 
р., № 38, ст. 1147) (далі — перелік);

2) заклад вищої (фахової передвищої) мистецької освіти — заклад вищої (фахо-
вої передвищої) освіти, що здійснює підготовку здобувачів вищої (фахової передви-
щої) освіти у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальностями 023 «Обра-
зотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 025 
«Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», що визначені переліком;

3) заклад вищої (фахової передвищої) педагогічної освіти — заклад вищої (фахо-
вої передвищої) освіти, що здійснює підготовку здобувачів вищої (фахової передви-
щої) освіти у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальностями 012 «Дошкіль-
на освіта», 013 «Початкова освіта», 014 «Середня освіта (за предметними спеціаль-
ностями)», 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», 016 «Спеціальна освіта», 
017 «Фізична культура і спорт», що визначені переліком;

4) відпрацювання випускниками закладів вищої (фахової передвищої) медичної, 
мистецької або педагогічної освіти у сільській місцевості або селищі міського ти-
пу — робота за трудовим договором на строк не менш як три роки згідно із законо-
давством про працю в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, куль-
тури, мистецьких школах або закладах освіти, що розташовані у сільській місцевос-
ті або селищі міського типу, на підставі укладеної угоди, яка дає право на першо-
чергове зарахування до закладу вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької 
або педагогічної освіти на навчання за денною формою на місця державного (регі-
онального) замовлення на основі базової середньої або повної загальної середньої 
освіти або на основі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалав-
ра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня мо-
лодшого спеціаліста), а саме:

за медичними (фармацевтичними) спеціальностями — на посадах молодших спе-
ціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою або лікарів (провізорів) у держав-
них та комунальних закладах охорони здоров’я, визначених структурними підрозді-
лами облдержадміністрацій з питань охорони здоров’я;

за мистецькими спеціальностями — на посадах працівників культури з мистець-
кою освітою у державних та комунальних закладах культури, мистецьких школах, ви-
значених структурними підрозділами облдержадміністрацій з питань культури; 

за педагогічними спеціальностями — на посадах педагогічних працівників у за-
кладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної або професійної (професій-
но-технічної) освіти, визначених структурними підрозділами облдержадміністрацій 
з питань освіти;

5) прогнозована потреба — потреба у фахівцях з вищою (фаховою передвищою) 
освітою медичних (фармацевтичних), мистецьких та педагогічних спеціальностей на 
середньостроковий та на більш тривалий період залежно від строку підготовки здо-
бувача відповідного рівня вищої (фахової передвищої) освіти, встановленого Закона-
ми України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», в тому числі для ме-
дичних (фармацевтичних) спеціальностей тривалість навчання в інтернатурі, та стан-
дартами вищої (фахової передвищої) освіти;

6) роботодавець — державний або комунальний заклад охорони здоров’я, куль-
тури, мистецька школа, заклад дошкільної, загальної середньої, позашкільної або 
професійної (професійно-технічної) освіти, що розташований у сільській місцевос-
ті або селищі міського типу.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про вищу 
освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту», «Про культуру», «Про місце-
ве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку Украї-
ни». 

Визначення прогнозованої потреби у фахівцях з вищою  
(фаховою передвищою) освітою медичних (фармацевтичних),  

мистецьких та педагогічних спеціальностей у сільській місцевості  
або селищі міського типу з урахуванням можливостей забезпечення  
їх безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням  

у межах установлених норм
3. Прогнозована потреба у фахівцях з вищою (фаховою передвищою) освітою ме-

дичних (фармацевтичних), мистецьких та педагогічних спеціальностей у певній сіль-
ській місцевості або селищі міського типу визначається виконавчими органами сіль-
ських або селищних рад у розрізі населених пунктів, роботодавців, рівнів вищої (фа-
хової передвищої) освіти, спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціаліза-
цій), строків підготовки фахівців з урахуванням обґрунтованих перспективних по-
треб та можливостей забезпечення таких фахівців безоплатним користуванням жит-
лом з опаленням і освітленням у межах установлених норм.

Інформація для узагальнення подається щороку до 1 лютого органами місцево-
го самоврядування облдержадміністраціям за встановленими ними формами і пови-
нна містити такі дані:

повне найменування сільської, селищної ради;
найменування села, селища або селища міського типу;
повне найменування роботодавців, що гарантують працевлаштування майбутнім 

випускникам закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької або педаго-
гічної освіти на умовах, визначених цим Порядком;

рівень вищої (фахової передвищої) освіти, якого повинна набути після закінчен-
ня закладу вищої (фахової передвищої) освіти особа, з якою передбачається укласти 
угоду на умовах, визначених цим Порядком; 

потреба у відповідних фахівцях, що визначається в межах кожного рівня вищої 
(фахової передвищої) освіти;

найменування спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації);
строк підготовки фахівця з вищою (фаховою передвищою) освітою (в межах про-

гнозованої потреби);
рішення виконавчих органів сільських, селищних рад щодо взяття на себе 

зобов’язань стосовно забезпечення фахівця з вищою (фаховою передвищою) осві-
тою на строк не менше ніж три роки безоплатним користуванням житлом з опален-
ням і освітленням у межах установлених норм.

Інформація органів місцевого самоврядування щодо прогнозованих потреб у фа-
хівцях з вищою (фаховою передвищою) освітою та можливостей забезпечення та-

ких фахівців безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у меж-
ах установлених норм повинна бути достовірною.

Відбір осіб для укладення угоди
4. У разі наявності визначеної прогнозованої потреби у фахівцях з вищою (фаховою 

передвищою) освітою медичних (фармацевтичних), мистецьких та педагогічних спеці-
альностей у сільській місцевості або селищі міського типу облдержадміністрації щоро-
ку до 1 березня оголошують конкурси на укладення угод (далі — конкурси), затвер-
джують і оприлюднюють порядок та умови їх проведення.

5. Конкурси проводяться структурними підрозділами облдержадміністрацій, до 
компетенції яких належать питання охорони здоров’я, культури та освіти (далі — орга-
нізатори конкурсу), з урахуванням таких позицій:

1) на місця, де передбачений строк підготовки фахівців відповідає строку, визначе-
ному у прогнозованій потребі, конкурс проводиться серед осіб з базовою середньою 
або повною загальною середньою освітою або випускників закладів загальної серед-
ньої освіти поточного року, а переможцям конкурсу надається право першочергового 
зарахування на місця державного (регіонального) замовлення.

На місця, де передбачений строк підготовки фахівців за медичними (фармацевтич-
ними), мистецькими та педагогічними спеціальностями відповідає строку, визначено-
му у середньостроковій потребі, конкурс проводиться серед осіб, які здобули освітньо-
професійний ступінь фахового молодшого бакалавра або освітній ступінь молодшого 
бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста) і планують продо-
вжити навчання за умови можливості його закінчення у передбачений строк;

2) перевага під час проведення конкурсу надається особам, які претендують на 
вступ до закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької або педагогічної 
освіти, які на законних підставах проживають у населеному пункті, в якому розташо-
ваний роботодавець, або в іншому найближчому населеному пункті (у сільській місце-
вості або селищі міського типу);

3) результати конкурсу оголошуються організаторами конкурсу не пізніше 30 квіт-
ня;

4) до 30 травня переможці конкурсу підписують угоду з організаторами конкурсу. 
Переможець конкурсу зобов’язується здобути вищу (фахову передвищу) освіту за від-
повідною спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією) та рівнем вищої 
(фахової передвищої) освіти, після закінчення навчання укласти з роботодавцем тру-
довий договір та відпрацювати у нього не менше трьох років.

Якщо переможець конкурсу є неповнолітньою особою, зазначена угода укладається 
з його батьками або законними представниками. Після досягнення переможцем повно-
ліття угода повинна бути з ним переукладена. У разі коли протягом п’яти місяців з дня 
досягнення повноліття угоду з переможцем не переукладено, вона вважається такою, 
що втратила силу, а переможець втрачає право на навчання на місці державного (регі-
онального) замовлення незалежно від його конкурсного балу під час вступу до закладу 
вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької або педагогічної освіти.

6. Угода набирає чинності з дня її підписання, а переможець отримує право на пер-
шочергове зарахування до закладу вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької 
або педагогічної освіти на навчання за державним (регіональним) замовленням згідно 
з умовами прийому на навчання до закладів вищої (фахової передвищої) освіти, що за-
тверджуються МОН.

Угода втрачає силу в разі, коли відповідно до умов прийому на навчання до закладів 
вищої (фахової передвищої) освіти переможця не зараховано до закладу вищої (фахо-
вої передвищої) медичної, мистецької або педагогічної освіти на місце державного (ре-
гіонального) замовлення у рік укладення угоди. 

Відпрацювання випускниками закладів вищої  
(фахової передвищої) медичної, мистецької або педагогічної  

освіти або відшкодування коштів за навчання
7. Випускник закладу вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької або педа-

гогічної освіти, який уклав угоду (далі — випускник), повинен у місячний строк після 
закінчення навчання у закладі вищої (фахової передвищої) освіти прибути до робото-
давця та укласти трудовий договір про відпрацювання на умовах, визначених в угоді.

8. Роботодавці протягом десяти робочих днів повідомляють структурним підрозді-
лам облдержадміністрацій, до компетенції яких належать питання охорони здоров’я, 
культури та освіти у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, про укла-
дення трудового договору. Зазначені структурні підрозділи здійснюють моніторинг та 
контроль за відпрацюванням випускниками протягом трьох років відповідно до тру-
дового договору, а також вживають необхідних заходів у разі відмови випускника від-
шкодувати кошти відповідно до пункту 9 цього Порядку.

9. У разі відмови випускника укласти трудовий договір і розпочати роботу або у ра-
зі звільнення працівника за угодою сторін, з ініціативи роботодавця (крім випадків, пе-
редбачених пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України) або 
з ініціативи такого працівника протягом трьох років від початку роботи в закладі охо-
рони здоров’я, культури, мистецькій школі або закладі освіти такий випускник або пра-
цівник зобов’язаний в установленому законодавством порядку відшкодувати до дер-
жавного або місцевого бюджету кошти, витрачені на оплату послуг з його підготовки 
закладом вищої (фахової передвищої) освіти.

Розмір коштів, що підлягають відшкодуванню, визначається як сума середньої вар-
тості навчання за рахунок загального фонду державного або місцевого бюджету одно-
го здобувача вищої (фахової передвищої) освіти за кожний навчальний рік випускника 
згідно з інформацією про виконання паспорта бюджетної програми головного розпо-
рядника коштів, до сфери управління якого належав заклад вищої (фахової передви-
щої) освіти протягом періоду навчання в ньому випускника.

При цьому за кожний повний календарний рік зазначена середня вартість навчан-
ня враховується у розмірі 100 відсотків, за перший семестр першого року навчання та 
останній семестр останнього року навчання — у розмірі 50 відсотків.

Документ, що підтверджує повне відшкодування коштів до державного або місце-
вого бюджету в установленому розмірі, подається до структурного підрозділу облдер-
жадміністрації, до компетенції якого належать питання охорони здоров’я, культури або 
освіти у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, не пізніше ніж протягом 
десяти робочих днів з дня здійснення такого відшкодування.

10. Спори, що виникають у разі порушення угоди, розглядаються у порядку, вста-
новленому законодавством.

11. Право на відстрочення виконання зобов’язань щодо відпрацювання мають ви-
пускники з числа:

призваних на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових фор-
мувань, військову службу за контрактом. Після закінчення служби випускник повинен 
у місячний строк прибути до роботодавця та укласти трудовий договір про відпрацю-
вання на умовах, визначених в угоді;

вагітних; осіб, які мають дитину віком до трьох років або дитину, яка згідно з медич-
ним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку); одиноких ма-
терів або батьків, які мають дитину з інвалідністю.

12. Право на звільнення від зобов’язання щодо відпрацювання мають випускники:
які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий пері-

од та отримали посвідчення учасника бойових дій;
яким після підписання угоди встановлена інвалідність I або II групи або інвалідність 

I або II групи встановлена дружині (чоловікові) випускника.
У разі коли умови угод, укладених до шлюбу чоловіком і дружиною, не передбача-

ють направлення їх до одного населеного пункту, їх місце роботи визначається за до-
мовленістю з роботодавцями. Якщо при цьому сторони не дійшли згоди, одному з по-
дружжя надається право розірвання угоди в односторонньому порядку.

13. Роботодавець зобов’язаний забезпечити випускника роботою на посаді згідно 
із штатним розписом.

У разі виробничої необхідності на строк до укладення трудового договору з випус-
кником на таку посаду може бути тимчасово прийнятий інший працівник.».

3. У Типовій угоді про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості 
або селищі міського типу, затвердженій зазначеною постановою: 

1) у пункті 1 після слів «підрозділ з питань освіти» доповнити словом «, культури», 
а слова «ступенем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем)» замінити словами 
«рівнем вищої (фахової передвищої) освіти»;

2) в абзаці другому пункту 3 слова «закладу вищої медичної і педагогічної освіти» 
замінити словами «закладу вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької або пе-
дагогічної освіти»;

3) в абзаці другому пункту 5 слова «ступенем вищої освіти (освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем)» замінити словами «рівнем вищої (фахової передвищої) освіти»;

4) у тексті Типової угоди слова «заклад освіти або охорони здоров’я» в усіх відмін-
ках і формах числа замінити словами «заклад освіти, охорони здоров’я, культури або 
мистецька школа» у відповідному відмінку і числі.
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документи
Чигиринська 7125410100 м. Чигирин Чигиринська 

Вершацька 
Галаганівська 

Іванівська 
Красносільська 

Матвіївська 
Новоселицька 

Рацівська 
Стецівська 
Суботівська 
Тіньківська 
Трушівська

—»—

Іркліївська 7125182801 с. Іркліїв Іркліївська 
Васютинська  
Вереміївська  
Жовнинська  
Кліщинська  
Крутьківська  
Лихолітська  
Лящівська  

Мельниківська  
Москаленківська  
Першотравнева  
Придніпровська  

Ревбинська  
Староковрайська  

Степівська  
Тимченківська

Чорнобаївський район

Чорнобаївська 7125155100 смт Чорнобай Чорнобаївська  
Богодухівська  

Великобурімська  
Великоканівецька  
Веселохутірська  

Красенівська  
Лукашівська  

Малобурімська  
Мохнацька  

Новожиттівська  
Новоукраїнська  
Привітненська  
Франківська  

Хрестителівська 

—»—

Лип’янська 7125784001 с. Лип’янка Лип’янська 
Антонівська  

Веселокутська  
Кавунівська  
Маслівська 
Нечаєвська 

Ярославська

Шполянський район

Матусівська 7125785201 с. Матусів Матусівська 
Станіславчицька

—»—

Шполянська 7125710100 м. Шпола Шполянська 
Буртівська  

Васильківська  
Водянська  
Журавська  
Іскренська  

Капустинська  
Кримківська  
Лебединська  
Лозуватська  
Мар’янівська  
Надточаївська  
Сердегівська  
Сигнаївська  
Скотарівська  
Соболівська  

Терешківська 
Товмацька  

Топильнянська 

Шполянський район

Ватутінська 7110200000 м. Ватутіне Ватутінська  
Стецівська (Звенигородський район) 

Чичиркозівська (Звенигородський район) 
Юрківська (Звенигородський район)

м. Ватутіне

Золотоніська 7110400000 м. Золотоноша Золотоніська 
Благодатнівська  

Деньгівська  
Коробівська  

Кропивнянська  
Крупська 

м. Золотоноша

Канівська 7110300000 м. Канів Канівська 
Конончанська  
Межиріцька  
Пекарівська  

Хмільнянська  
Яблунівська 

м. Канів

Смілянська 7110500000 м. Сміла Смілянська м. Сміла

Уманська 7110800000 м. Умань Уманська 
Полянецька 

м. Умань

Черкаська 7110100000 м. Черкаси Черкаська м. Черкаси

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 6 травня 2020 р. № 541-р 
ПЕРЕЛІК 

розпоряджень Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 999 «Про затвердження перспективного плану форму-

вання територій громад Черкаської області» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 78, ст. 2617).
2. Пункт 7 змін, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 4 грудня 2015 р. № 1281 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 99, ст. 3391).
3. Пункт 1 змін, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 19 липня 2017 р. № 491 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 61, ст. 1880).
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 960 «Про внесення змін до перспективного плану фор-

мування територій громад Черкаської області» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 3, ст. 134).
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2018 р. № 330 «Про внесення змін до перспективного плану фор-

мування територій громад Черкаської області» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 42, ст. 1516).
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 253 «Про внесення змін до перспективного плану форму-

вання територій громад Черкаської області» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 34, ст. 1224).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
»КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

        Рівні цін на універсальні послуги для побутових та малих непобутових споживачів, у тому числі для побутових та малих не-
побутових споживачів, які є користувачами малої системи розподілу, що вводяться в дію з 01 липня 2020 року:

Споживачі

Класи напруги

1 клас (27,5 кВ і вище), 
коп./ кВт.год

2 клас (до 27,5 кВ), 
коп./кВт.год

без ПДВ ПДВ з ПДВ без ПДВ ПДВ з ПДВ
1 Малі непобутові споживачі, заживлені  

від електричних мереж  
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

158,078 31,616 189,694 202,623 40,525 243,148

2 Малі непобутові споживачі, заживлені  
від електричних мереж  
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

160,420 32,084 192,504 236,904 47,381 284,285

3 Малі непобутові споживачі, заживлені  
від електричних мереж  
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

148,575 29,715 178,290 169,951 33,990 203,941

4 Малі непобутові споживачі, заживлені  
від електричних мереж  
АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

159,004 31,801 190,805 211,184 42,237 253,421

5* Комунально-побутові потреби релігійних ор-
ганізацій

140,000 28,000 168,000 140,000 28,000 168,000

6** Юридичні особи, які є власниками (балансоу-
тримувачами) майна, що використовується для 
компактного поселення внутрішньо переміще-
них осіб (містечок із збірних модулів, гуртожит-
ків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, 
санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо), в части-
ні задоволення власних побутових потреб вну-
трішньо переміщених осіб

140,000 28,000 168,000 140,000 28,000 168,000

* Роздрібний тариф на е/е встановлено постановою НКРЕ від 11.03.2010 № 218 (зі змінами).
** Роздрібний тариф на е/е встановлено постановою НКРЕКП від 06.06.2017 № 746 (набрала чинності з 07.07.2017).

      
 Роздрібні тарифи для побутових споживачів (населенню) встановлені з 01.03.2017 постановою НКРЕКП від 26.02.2015 № 220 

»Про встановлення тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню»:

Категорії споживачів
Тарифи на електроенергію, 

коп./кВт·год
без ПДВ ПДВ з ПДВ

1 Електроенергія, що відпускається:
1.1. Населенню (у тому числі, яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (у т.ч. в сіль-

ській місцевості):

 за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) 75 15 90
 за обсяг, спожитий понад 100  кВт∙год електроенергії на місяць 140 28 168

1.2. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гур-
тожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у т.ч. в сільській місцевості):

1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно)  відповідно до підпункту 1.1
1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):
 за обсяг, спожитий до 3000 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) 75 15 90
 за обсяг, спожитий понад 3000 кВт∙год електроенергії на місяць 140 28 168
1.3. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не 

функціонують системи централізованого теплопостачання (у т.ч. в сільській місцевості):
1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно)  відповідно до підпункту 1.1
1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):
 за обсяг, спожитий до 3000 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) 75 15 90
 за обсяг, спожитий понад 3000 кВт∙год електроенергії на місяць 140 28 168
1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно 

від обсягів споживання електроенергії
75 15 90

1.5. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним 
розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, 
житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків

140 28 168

1.6. Гуртожиткам (які підпадають під визначення »населення, яке розраховується з 
енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку»)

75 15 90

ПРИМІТКА:  Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, 
насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві 
спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год 
(без ПДВ). Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, 
гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тари-
фом 140 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ).        

 Із 01 липня 2020 року продовжують діяти тарифи диференційовані за періодами часу для побутових споживачів відповідно 
до Порядку застосування тарифів на електричну енергію, затвердженого постановою НКРЕ від 23.04.2012 № 498 (зі змінами). За 
наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення проводяться за відповідними тарифами та 
такими тарифними коефіцієнтами (за вибором споживача): 
       1) за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу: 
            0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години); 
            повний тариф у інші години доби; 
       2) за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу: 
            1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години); 
            повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години); 
            0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години).  
      При визначенні вартості спожитої електроенергії за кожним рівнем тарифу застосовується питома вага обсягу електроенергії, 
що спожита у відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електроенергії в цьому пе-
ріоді.

Населенню, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, відпуск електричної енергії проводиться за тарифом 
у розмірі 70 відсотків від рівня діючого тарифу для відповідної групи населення.

Довідково:

Показники

Значення,
грн/

МВт·год 
(без ПДВ)

Нормативне забезпечення

1 Тариф на універсальні послуги  
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК»

90,15 Постанова НКРЕКП від 27.05.2020р. №984 «Про вне-
сення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 
року №2709 «Про встановлення тарифу на послу-
ги постачальника універсальних послуг ТОВ «КИЇВ-
СЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

2 Тариф на послуги з передачі електричної енергії 155,40 Постанова НКРЕКП від 10.12.2019 № 2668 «Про 
встановлення тарифу на послуги з передачі елек-
тричної енергії ПРАТ »НЕК »УКРЕНЕРГО» 

3 Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії:
1) ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»: Постанова НКРЕКП від 10.12.2019р. № 2678 Про 

встановлення тарифу на послуги з розподілу елек-
тричної енергії ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

для 1 класу напруги 164,63
для 2 класу напруги 610,08
2) АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»: Постанова НКРЕКП від 10.12.2019 р. № 2693  

«Про встановлення тарифу на послуги з розподілу 
електричної енергії АТ »ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

для 1 класу напруги 188,05
для 2 класу напруги 952,89
3) АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»: Постанова НКРЕКП від 10.12.2019 р. № 2697  

«Про встановлення тарифу на послуги з розподілу 
електричної енергії АТ »УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

для 1 класу напруги 173,89
для 2 класу напруги 695,69
4) ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»: Постанова НКРЕКП від 10.12.2019 р. № 2677  

«Про встановлення тарифу на послуги з розподілу 
електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ  
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

для 1 класу напруги 69,60
для 2 класу напруги 283,36

4 Прогнозована ціна закупівлі на електроенергію 
для ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК»

1 170,60 Постанова НКРЕКП від 03.03.2020р. №547  
«Про внесення змін до Порядку формування цін  
на універсальні послуги»

Чернівецький апеляційний суд викликає у судове засідання Воронова Андрія Миколайовича, 30.11.1968 року наро-
дження, уродженця та зареєстрованого по вул. Постишева, 18/1, м. Дружківка Донецької області, у судове засідання на 
24 червня 2020 року о 10 год. 00 хв. як обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
cт. 258-3 КК України, за апеляційною скаргою захисника Завгороднього Дмитра Вікторовича на вирок Шевченківського 
районного суду м. Чернівці від 12 березня 2019 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Чернівецького апеляційного суду за адресою: м. Чернівці, вул. Емінеску, 4.
З моменту опублікування повістки про виклик у судове засідання в засобах масової інформації загальнодержавної 

сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
Суддя Семенюк К. М.

Дніпровський апеляційний суд викликає Сидоренка Олександра Володимировича, обвинуваченого за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, зареєстрованого за адресою: вул. Папаніна, 7-А, смт Билбасівка, 
Слов’янського району Донецької області, 84392, в судове засідання, що відбудеться 15.06.2020 р. о 12:00 
год. в приміщенні Дніпровського апеляційного суду (вул. Харківська, 13, м. Дніпро).

Явка є обов’язковою. 
Головуючий суддя: Кондаков Г. В.

✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦

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

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

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ 
Київська обласна державна адміністрація (Організатор) оголошує конкурс з перевезення пасажирів на міжміських  

та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не виходять  
за межі території Київської області. 

 Київська обласна державна адміністрація (далі — Організатор), відповідно до Закону України «Про автомобіль-
ний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального ко-
ристування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (далі — Поря-
док), запрошує юридичних та фізичних осіб взяти участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міжміських та при-
міських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Київської області (вну-
трішньообласних маршрутах), у тому числі таких, що проходять від населених пунктів Київської області до міста Ки-
єва, віднесених до компетенції Київської обласної державної адміністрації. 

Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних марш-
рутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області, затвердженні розпорядженням 
голови Київської обласної державної адміністрації від 03 жовтня 2018 року  № 555 та зареєстровані в Головному те-
риторіальному управлінні юстиції у Київській області 09 жовтня 2018 року за № 124/1151:

1. Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних 
маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області (далі — Умови) розробле-
но відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про автомобільний транспорт», постанов 
Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з пе-
ревезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами та доповненнями) (далі — По-
рядок), від  18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільно-
го транспорту» (зі змінами та доповненнями), наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 
року № 285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання 
за видами сполучень та режимами руху», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за  
№ 499/13766 (зі змінами та доповненнями), і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати авто-
мобільні перевізники, визначені на відповідному об’єкті конкурсу.

2. Метою проведення конкурсу є створення конкурентного середовища, визначення на конкурсних засадах авто-
мобільних перевізників, здатних забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на міжмісь-
ких та приміських автобусних маршрутах, дотримання вимог законодавства України на автомобільному транспорті.

3. Терміни в цих Умовах вживаються в значеннях, наведених у законодавстві в сфері автомобільного транспорту.
4. Конкурс з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршру-

тах загального користування, що не виходять за межі території Київської області, у тому числі таких, що проходять 
від населених пунктів Київської області до міста Києва (далі — Конкурс) проводиться відповідно до вимог Закону 
України «Про автомобільний транспорт», Порядку, інших нормативних актів у сфері транспортного обслуговуван-
ня та цих Умов.

5. Організатором Конкурсу є Київська обласна державна адміністрація (далі — Організатор).
6. Ці Умови є обов’язковими для членів конкурсного комітету з визначення визначення автомобільних перевізни-

ків для обслуговування на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального кори-
тування, які не виходять за межі території Київської області, перевізників-претендентів та Організатора.

7. На Конкурс виносяться маршрут (кілька маршрутів), які входять до затвердженої маршрутної мережі (реєстру) 
міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутів загального користування, що не виходять 
за межі території Київської області, у тому числі таких, що проходять від населених пунктів Київської області до міс-
та Києва. На Конкурс виносяться маршрути із затвердженими паспортами.

8. Перевізники — претенденти, які братимуть участь у Конкурсі, повинні мати достатню кількість автобусів, які 
відповідають цим Умовам та категорії не нижче ЄВРО — 2.

9. Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на автобусному маршруті загального користуван-
ня, має відповідати таким критеріям:

1) для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального ко-
ристування, віднесених до компетенції Київської обласної державної адміністрації, згідно з Порядком визначення 
класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим 
наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (зі змінами та доповненнями), на приміських автобусних марш-
рутах — автобусів категорії  М2 та М3 класу А, В, І, ІІ, ІІІ, на міжміських автобусних маршрутах (протяжністю до 150 
км) — автобусів категорії М2 та М3 класу А, В, ІІ, ІІІ, а на міжміських автобусних маршрутах (протяжністю понад 150 
км) — автобусів категорії М3 класу В, ІІ, ІІІ;

2) рухомий склад, що пропонується перевізником — претендентом для перевезення пасажирів на автобусних 
маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного 
законодавства у сфері автомобільного транспорту;

3) на об’єкті Конкурсу, що являє собою приміські внутрішньообласні автобусні маршрути загального користуван-
ня, перевізник повинен забезпечити роботу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідніс-
тю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 
2019 року та до  50 відсотків — з 01 січня 2020 року.

Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
повинні бути пристосовані для користування особами з інвалідністю з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-
рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінце-
вих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок.

10. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюється відповідно до державних соціальних нормативів у сфері 
транспортного обслуговування населення.

11. Перевізники зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством Укра-
їни.

12. Перевізник — претендент зобов’язаний мати достатню кількість транспортних засобів для виконання пере-
везень, що визначені для обслуговування об’єкта Конкурсу та перевезень, що повинні виконуватися відповідно до 
чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхід-
них для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, що становить 10 відсотків необхідної 
кількості автобусів для виконання перевезень.

13. Автобуси, які пропонуються перевізником — претендентом для резерву (автобуси для заміни рухомого скла-
ду у разі виходу техніки з ладу), повинні бути не нижче за показниками категорії, класу, комфортності основних 
транспортних засобів, передбаченими цими Умовами та Порядком.

14. До додаткових умов належить наявність обладнання у перевізника — претендента GPS-системи, встановле-
ної на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті.

15. У разі відсутності в перевізників — претендентів транспортних засобів, що відповідають Умовам, вони ма-
ють право подавати заяву на участь у Конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які 
перевізник — претендент пропонує використовувати на даному об’єкті Конкурсу, а також інвестиційний проект — 
зобов’язання щодо оновлення парку транспортних засобів на даному об’єкті на визначений період до п’яти років.

16. У разі відсутності перевізників — претендентів, які мають автобуси, що відповідають Умовам, Конкурс прово-
диться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному об’єкті  автобуси, що відповідають вимогам 
безпеки, але не відповідають Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням по-
даних інвестиційних проектів — зобов’язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім 
вимогам, у термін до п’яти років.

17. Організатор укладає з переможцем Конкурсу договір про перевезення пасажирів на 5 років, у разі відсутності 
у переможця Конкурсу автотранспортних засобів, що відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, па-
раметрами комфортності, але відповідають вимогам безпеки, Організатор укладає з ним договір терміном на 1 рік.

18. Не допускаються до участі у Конкурсі перевізники — претенденти, які визначені в статті 45 Закону України 
«Про автомобільний транспорт» та в пункті 12 Порядку.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 13 липня 2020 року. Початок проведення засідання конкурсного ко-
мітету о 10:00 год. у приміщенні Київської обласної державної адміністрації за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 
1, кабінет 740  (7 поверх).

Плата за участь у конкурсі перевізником-претендентом за один об’єкт конкурсу складає 5000 (п’ять тисяч) грн. 
Кошти перераховуються на рахунок UA768201720313241001201016412 МФО 820172 ДКСУ у м. Києві код ЄДРПОУ 
34694993, отримувач — «Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації», призначення пла-
тежу — «Плата за участь в конкурсі 13 липня 2020 року. 

УВАГА! Для отримання необхідної інформації про об’єкти конкурсу та одержання бланків документів для участі в 
конкурсі звертатись до управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації за адресою м. Київ, 
пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012 щоденно з дати публікації оголошення до 22 червня 2020 року включно, у робочі 
дні з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45. 

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу: (044) 286-81-22, (044) 286-86-43, (044) 286-86-45, e-mail: 
34694993@mail.gov.ua.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).
Конверт (пакет) з позначкою «№ 1», який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня 

після закінчення строку їх прийняття.
Конверт (пакет) з позначкою «№ 2», який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає 

документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.
У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному 

засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах № 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть 
змогу визначити приналежність їх одне одному.

Прийом документів відбувається з дня публікації даного оголошення, щоденно у робочі дні за графіком: пн.-чт. з 
9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45 за адресою м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, ка-
бінет 1012. Кінцевий строк прийняття документів 18:00 22 червня 2020 року.

Для участі в Конкурсі перевізникам — претендентам необхідно подати окремо щодо кожного об’єкта Конкурсу 
документи, визначені статтею 46 Закону України «Про автомобільний транспорт», за формою згідно з додатками 
1 — 4 Порядку, а саме:

1.  заяву на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування за фор-
мою згідно з додатком 1 до Порядку;

2.  відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті, разом з копіями сертифікатів 
відповідності та екологічності за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3. відомості про додаткові умови обслуговування маршруту за формою згідно з додатком 3 до Порядку;
4. документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;
5.  анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів за формою згідно з додатком 4 до Порядку;
6.  копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум 

утриманого з них податку (форма №1ДФ) за останній квартал.

Документи, подані перевізником-претендентом для участі в конкурсі, пронумеровуються, прошнуровуються, під-
писуються автомобільним перевізником або уповноваженою особою автомобільного перевізника із зазначенням 
кількості сторінок цифрами і словами.

ОБ’ЄКТИ КОНКУРСУ
  з перевезення пасажирів на міжміських та приміських  автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області (внутрішньообласних маршрутах), у тому 

числі таких, що проходять від населених пунктів Київської області до міста Києва, віднесених до компетенції Київської обласної державної адміністрації
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 114 Біла Церква — Гребінки 26,0 26,0 5 - - - - + - + - - М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ - 1 19 1 1

2 275 Яготин АС — Гречана Гребля 49,8 49,8 2 - - - - + - + - - М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ - 1 19 1 1

3 277 Яготин АС — Згурівка 39,1 39,1 2 - - - - + - + - - М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ - 1 19 1 1

4 308 Яготин АС — Нова Олександрівка 46,0 46,0 4 - - - - + - + - - М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ - 1 19 1 1

5 312 Яготин АС — Право Жовтня 37,0 37,0 4 - - - - + - + - - М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ - 1 19 1 1

6 677 Овочевий ринок «Столичний» — 
Київ АС «Південна» 5,7 12,7 15 - - - - + - + - - М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ - 1 19 1 1

7 711 Куйбишеве — Київ АС «Дарни-
ця», через Гоголів, Требухів 49,9 49,9 3 - - - - + - + - - М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ - 1 19 1 1

8 4851/4852 Дібрівка-Київ АС «Південна» 152,0 152,0 1 - - 15:00
 Пт. Нд.

18:25
Пт. Нд. + - - - М3, В, ІІ, ІІІ 1 1 19 1 -

9
5005/5006 Максимовичі — Красятичі через 

Рагівка, Залишани 101,0 101,0 2 - - 7:50
Вт. Чт.

12:45
Вт. Чт. + - - + -

М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ
1 1

19
1

-
5007/5008 Максимовичі — Красятичі через 

Федорівка, Нівецьке 88,0 88,0 2 - - 7:50
Ср. Пт.

12:45
Ср. Пт. + - - + - 1 1 1

• Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні входити в загальну кількість рухомого складу для роботи на маршруті
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 11 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +15 +20 +29 +34 Черкаська +15 +20 +29 +34

Житомирська +14 +19 +28 +33 Кіровоградська +15 +20 +29 +34
Чернігівська +15 +20 +29 +34 Полтавська +15 +20 +29 +34
Сумська +15 +20 +29 +34 Дніпропетровська +15 +20 +30 +35
Закарпатська +11 +16 +22 +27 Одеська +14 +19 +26 +31
Рівненська +13 +18 +25 +30 Миколаївська +15 +20 +29 +34
Львівська +12 +17 +23 +28 Херсонська +16 +21 +30 +35
Івано-Франківська +11 +16 +22 +27 Запорізька +15 +20 +30 +35
Волинська +12 +17 +24 +29 Харківська +15 +20 +30 +35
Хмельницька +13 +18 +24 +29 Донецька +16 +21 +30 +35
Чернівецька +12 +17 +24 +29 Луганська +15 +20 +30 +35
Тернопільська +12 +17 +23 +28 Крим +16 +21 +29 +34
Вінницька +14 +19 +28 +33 Київ +18 +20 +30 +32

Укргiдрометцентр

Замість ласого шматка 
отримали облизня

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

КРИМІНАЛ. Певне,  не одного харківського Калитку приваблюва-
ли земельні ділянки комунального закладу «Школа вищої спортивної 
майстерності», розташовані в самому центрі Харкова. А коли щось 
чуже муляє око, правильно, треба його привласнити.

Невідомо, чим саме керувалися депутати Харківської міської ра-
ди, але цю ділянку навчального закладу вартістю 82 мільйони гри-
вень колегіально вирішили вилучити. І ухвалили відповідне рішення. 
На основі, як вказується у документі, добровільної відмови КЗ  «Шко-
ла вищої спортивної майстерності». Не будемо гадати, як домогли-
ся такої «добровільності», але місцева прокуратура в діях депута-
тів міськради виявила порушення вимог Закону України «Про осві-
ту», Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України 
«Про фізичну культуру і спорт». Крім того, позбавлення навчального 
закладу права користування землею відбулося в обхід закону — без 
відповідного погодження Харківської обласної ради.

Як повідомила керівник місцевої прокуратури Катерина Шевцова, 
органи прокуратури оскаржили це рішення Харківської міськради, 
а за фактом незаконного припинення права користування земель-
ною ділянкою навчального закладу Харківська місцева прокуратура 
№1 розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 КК України 
(службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконан-
ня службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне 
ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним зако-
ном правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним 
чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб). 
Наразі у цій справі триває досудове розслідування.

Також, як повідомила пресслужба прокуратури Харківської облас-
ті, ласий шматок у вигляді виграного тендера на закупівлю автотран-
спортних послуг вартістю понад 1,6 мільйона гривень з порушенням 
закону дістався комунальному підприємству, яке підпорядковується 
Лозівській міській раді.

Лозівська місцева прокуратура подала до суду позовну заяву про 
визнання недійсним рішення тендерного комітету та визнання недій-
сним договору про закупівлю автотранспортних послуг з нерегуляр-
них пасажирських перевезень у зв’язку з істотними порушеннями ви-
мог законодавства.

Наразі договір про закупівлю послуг продовжує виконуватись, що 
призводить до неправомірного витрачання коштів місцевого бюдже-
ту. Отож прокуратура звернулася з відповідним позовом до суду, 
який нині проводить судовий розгляд.

Засіб для діагностики коронавірусу
Валентин 

ОБРАМБАЛЬСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

ПРОЕКТ. Науковці Націо-
нального університету біоресур-
сів і природокористування Укра-
їни і його Української лабора-
торії якості і безпеки продукції 
АПК разом з ТОВ «Біотех Діа-
гностик ЮА» та «ІБТ» у межах 
спільного інноваційного проєк-
ту «Розробка та впровадження 
у виробництво сучасних засобів 
лабораторних досліджень тва-
рин і тваринницької продукції» 
створили засіб для діагностики 

COVID-19 — імуноферментну 
тест-систему для виявлення ан-
титіл (для використання в спеці-
алізованих лабораторіях).

— Враховуючи стрімке по-
ширення COVID-19, зайве го-
ворити про важливість цієї роз-
робки, — каже директор Укра-
їнської лабораторії якості і без-
пеки продукції АПК, науковий 
керівник цього проєкту Вале-
рій Ушкалов. — Наші вчені роз-
робили лабораторний техноло-
гічний регламент виготовлен-
ня ІФА тест-системи «Набір для 
виявлення специфічних антитіл 
IgG до нуклеокапсидного анти-

гену коронавірусу SARS-CoV-2 
методом імуноферментного 
аналізу (ІФА)». Його вже пере-
вірили згідно з чинними вимо-
гами в уповноваженій установі.

Під час випробувань визначе-
но відповідність вказаної діагнос-
тики паспортним характеристи-
кам — за показниками чутливості 
і специфічності (не менше 99,0%) 
та відтворюваності (> 99%). Для 
підтвердження першої проводи-
лися випробування зі стандарт-
ними зразками сироваток, що 
містять антитіла до вірусів гри-
пу типу А та типу В, HAV (гепатит 
А), поверхневого HBs-антигену 

(гепатиту В HBsAg), НСV (гепа-
тит С), HIV (вірус імунодифіци-
ту людини), Тreponemapallidum, 
Chlamydiatrachomatis, HSV, 
Mycoplasma, Rubella, Parvovirus, 
C h l a m y d i a t r a c h o m a t i s , 
B r u c e l l a a b o r t u s , 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l l o s i s , 
Ascarislumbricoides. Перехресної 
реактивності до вищезгаданих 
маркерів збудників хвороб не ви-
явлено.

З 1 липня в межах договору 
про наукове партнерство між 
науковим парком НУБіП та ТОВ 
«ІБТ» розпочнеться серійне ви-
робництво діагностикуму.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває клопотання старшого 
детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу де-
тективів Головного підрозділу детективів НАБУ Вітковського В.С., погоджене на-
чальником четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сим-
ківим Р.Я., про обрання запобіжного заходу відносно Кабаєва Сергія Івановича, 
19.04.1959 р.н., у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального проваджен-
ня № 52018000000000748 від 26.07.2018.

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний суд у порядку ст. 297-5 
КПК України викликає в судове засідання на 10 год. 00 хв. 12 червня 2020 року підо-
зрюваного Кабаєва Сергія Івановича, 19.04.1959 р.н., для розгляду вищезазначено-
го клопотання (судове засідання відбудеться в приміщенні Вищого антикорупційно-
го суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом. 

Слідчий суддя: Мовчан Н.В.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні судового  
засідання в порядку спеціального судового провадження. 

Обвинувачений Золотарьов Микола Анатолійович, який наро-
дився 25 квітня 1990 року, зареєстрований за адресою: Одеська об-
ласть, м. Болград, вул. 25 Серпня, 226, відповідно до вимог 297-5, 
323 КПК України викликається в судове засідання, яке відбудеться 
17.06.2020 року о 12 годині 30 хвилин в залі судових засідань №131 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Іванов В.В.

Втрачене свідоцтво про реєстрацію самохідного моторного суд-
на, модель судна — Horison 200 SS; сучасна назва судна — ua 
2473 KV; дата реєстрації — 04/25/2013; тип головних механізмів 
— MerCruiser № ОW492337; потужність головних механізмів —  
191 кВт, видане на ім’я Гандзюк Олександр Сергійович, вважати не-
дійсним

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу активів (права вимоги та майнові права)  

АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номера лотів: GL6N018423,GL18N018441,GL19N018442,GL18N018436-GL18N018438,GL19N018439,
GL19N018440

Короткий опис активів (май-
на) в лотах:

Права вимоги та майнові права за кредитними договора-
ми №№ 77.2/СК-028.08.2 від 20.02.2008, 22.1/322-КЛТ-07 від 
05.09.2007, 22.1/269-КЛВ-06 від 25.12.2006, 22.1/12-КЛТ-09  
від 17.04.2009, 2/003-КЛТ- 08 від 09.04.2008, 22.1/98-КЛТ-08 
від 29.02.2008, б/н від 13.05.2003, 2006-309 від 29.12.2006

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 
www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціонів)/електронних аукціонів: 01.07.2020

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 лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-
bank/47371-asset-sell-id-278036
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-
bank/47372-asset-sell-id-278037

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бабуцідзе Мари-
ну Георгіївну, 29.05.1987 р.н., як обвинувачену у кримінальному прова-
дженні № 296/4759/18 1-кп/296/349/20 у вчиненні кримінальних правопо-
рушень за ч. 1 ст. 258-3,ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Ши-
мон Л.C. в судове засідання, що відбудеться 15.06.2020 року о 16 год. 30 хв. 
та 26.06.2020 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова!

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Солодуна Дениса 
Сергійовича, 05.09.1984 р.н., як обвинуваченого у кримінальному прова-
дженні № 296/10034/17 по обвинуваченню у вчиненні кримінального право-
порушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням суд-
ді Покатілова О.Б. у судові засідання, що відбудуться 30 червня 2020 року о 
17-00 год. та 18 серпня 2020 року о 10-30 год. в приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова!
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 

повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Сторожинецький районний суд Чернівецької області, що знаходиться за адресою: 

м. Сторожинець, вул. Гвардійська, 9А (ел.адреса: inbox@st.cv.court.gov.ua, тел./факс 
(0235) 2-27-70), викликає Василькову Галину Вікторівну, останнє відоме місце про-
живання: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 22/8 як обвинувачену у вчиненні криміналь-
них правопорушень за ч.ч.3,4,5 ст.191, ч.2 ст.200 КК України в кримінальному прова-
дженні, внесеному в ЄРДР за № 12014260110000622, до суду на 11-30 год. 17 черв-
ня 2020 року на судовий розгляд кримінального провадження в спеціальному судо-
вому провадженні.

Наслідки неявки в судове засідання 
У випадку неприбуття розгляд кримінального провадження здійснюватиметься у 

спеціальному судовому провадженні згідно ст. 323 КПК України у Вашій відсутності.
Суддя Дедик Н.П.

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового 
провадження викликає як обвинуваченого Лантрата Сергія Миколайовича, 
10.06.1975 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, м. Брянка, вул. Хмельницького 6/8, за матеріалами кримінального 
провадження № 607/7512/17, 1-кп/425/186/20, на підставі обвинувального 
акта відносно Лантрата С.М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Лантрату С.М. необхідно прибути до підготовчого судо-
вого засідання, яке відбудеться 17 червня 2020 року об 11 год. 30 хв. в при-
міщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається пові-
домленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваче-
ного справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Козюменська В.В.

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження ви-
кликає як обвинуваченого Ворошилова Геннадія Петровича, 05.041961 року народження, за-
реєстрованого за адресою: Попаснянський район, Луганська область, м. Гірське, вул. Гага-
ріна, 16/67, за матеріалами кримінального провадження № 686/7130/18-к, 1-кп/425/185/20, 
на підставі обвинувального акта відносно Ворошилова Г.П. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Ворошилову Г.П. необхідно прибути до підготовчого судового засідан-
ня, яке відбудеться 17 червня 2020 року о 12 год. 15 хв. в приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про 
дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто 
за його відсутності.

Суддя Козюменська В.В.

Розшукується Коробка Тетяна Миколаївна, 04 березня 1962 

року народження, яка є спадкоємицею після померлої 28 квітня 

2019 року - Соловйової Надії Олексіївни.

Зацікавлених осіб, а також осіб, яким відоме місцезнаходжен-

ня спадкоємиці - Коробки Тетяни Миколаївни, прошу повідоми-

ти про це Досінчука Федора Івановича, приватного нотаріуса Ки-

ївського міського нотаріального округу, засобами поштового 

зв’язку: 02232, місто Київ, проспект Маяковського, 38/10, кв. 66 

або за телефоном: +380688690707.

ОГОЛОШЕННЯ

Херсонське ОТВ АМКУ (код згідно з ЄДРПОУ 21292403) повідомляє 

про реорганізацію шляхом приєднання до Одеського ОТВ АМКУ (код 

згідно з ЄДРПОУ 20992104).

Вимоги кредиторів до Херсонського ОТВ АМКУ приймаються упро-

довж двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення  

щодо її припинення (реорганізації) за адресою: пр.  Ушакова, 47,  

м. Херсон, 73000. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«АВІСТАР», ідентифікаційний код юридичної особи 38904296, місцезнахо-
дження юридичної особи: 01010, м. Київ, вулиця Московська, будинок 32/2 
(далі — ТОВ «ФК «АВІСТАР») повідомляє про прийняте загальними збора-
ми учасників ТОВ «ФК «АВІСТАР» (зг. протоколу №03/2020 від 03.06.2020 
року) рішення про подання до Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг заяви про виключення ТОВ 
«ФК «АВІСТАР» з Державного реєстру фінансових установ.
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