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Спостерігаємо вочевидь
парадоксальну ситуацію: тих, хто
обробляє землю легально, поставлено
у відверто дискримінаційні умови
порівняно з тими, хто працює в тіні

Постанова Кабінету Міністрів України
«Деякі питання оплати послуг та
відшкодування витрат адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову
допомогу»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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ЦІНА ДОГОВІРНА

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Людям потрібно
пояснити,
як відбувається поділ
на чотири зони
і навіщо потрібен
адаптивний
карантин».

Україні потрібна
українська бджола
Фото з сайту facebook.com/Prosperina

ЦИТАТА ДНЯ

Президент про потребу чіткої комунікації
з громадянами і представниками місцевої влади
щодо нинішніх умов адаптивного карантину

ІНФЕКЦІОНІСТКА ДОКТОР
МЕДИЧНИХ НАУК ОЛЬГА
ГОЛУБОВСЬКА:

«Повторне зараження
COVID-19 через
три місяці — біологічна
фантастика»
П

ости лікарки-інфекціоністки Ольги Голубовської у
фейсбуці — без перебільшення пресцентр антиковідної боротьби. Там є все: і новини, і рекомендації лікарям та суспільству. Напевно, так і має діяти професіонал: шукати шляхи лікування і пояснювати, що відбувається, хоч для того, щоб зняти стрес у людей.
Ольга Голубовська побувала в Укрінформі на пресконференції як координаторка групи дослідників ефективності препаратів квертин і корвітин (обидва на ринку давно, але науковці вивчають їхню дію на ковідних пацієнтів, у яких є серцево-судинні патології). Цікаво, що таблетована (ми єдина країна, яка має внутрішньовенну) форма препарату рекомендована Американською асоціацією
пульмонологів та інтенсивної терапії як профілактика лікування легких форм захворювання COVID і пневмоній.
До початку пресконференції Укрінформ поставив
Ользі ГОЛУБОВСЬКІЙ запитання, продовживши їх
вже на самому заході.
— Ольго Анатоліївно, ми з вами востаннє спілкувалися у квітні. Який підсумок вашої COVID-боротьби за ці
три місяці?
— Найголовніше: нам вдалося зробити протоколи терапії. Це для клініцистів вкрай важливо. Є різні протиепідемічні заходи, але протокол — важливий
крок.
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ЦИФРА ДНЯ

23,8

млрд грн

чистого прибутку отримали
платоспроможні банки України
за I півріччя 2020 року
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СОЛОДКА ГАЛУЗЬ. Чи будемо цього року з медом і скільки

він коштуватиме?

Країна досягне трансплантаційної незалежності
Відділ новин
«Урядового кур’єра»
РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ. У
цьому переконаний міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Щороку в Україні трансплантацій органів або кісткового мозку
потребують майже 5 тисяч осіб,
які перебувають на межі між життям і смертю. Досі ми відправляємо наших громадян за кордон на
такі операції. І це попри те, що в
Україні достатньо фахівців і можливостей для цього. Також такі
операції у нас набагато дешевші,

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080015

USD 27.7365
EUR 32.5169
за 1 долар США
за 1 євро

іноді в кілька разів. Тобто потрібно розвивати трансплантологію
в Україні. Адже для кожної країни пріоритет — власні громадяни,
тому важливо, щоб українці не
стояли в чергах на трансплантацію в інших країнах», — наголосив він під час онлайн-брифінгу.
За його словами, у МОЗ створено окремий підрозділ високотехнологічної медицини, який опікується питаннями трансплантацій.
«Є профільний закон, але потрібно ухвалити ще велику кількість нормативних актів, над чим

ми і працюємо. З’являються постанови уряду, накази МОЗ,
які сприятимуть розвитку трансплантології. Тож маємо чіткий
план розвитку трансплантології в
Україні, розрахований на два роки. Але це не означає, що лише
через два роки стануть можливі
масові трансплантації. Позитивні
зміни будуть помітні щопів року.
Ростимуть і кількість трансплантацій, і їхні види», — підкреслив міністр. Він додав, що завдяки відкриттю нового відділення
Охматдиту більшій кількості дітей
зможуть провести транспланта-

встановлені Національним банком України на

RUB 3.7525
/ AU 54671.14
за 10 рублів

цію кісткового мозку. Буде це на
50% дешевше, ніж за кордоном.
Максим Степанов нагадав, що
триває пілотний проєкт, який фінансують за окремою програмою МОЗ, і 24 заклади визначено такими, які можуть виконувати операції з трансплантацій. З
них шість — кісткового мозку, решта — органів. Розраховано й тарифи на всі складові таких медичних послуг. МОЗ працює над
створенням єдиної державної інформаційної системи з питань
трансплантації, яка поєднуватиме донорів та реципієнтів.

4 серпня 2020 року

AG 673.82за 1 тройську
PTунцію
25332.02

PD 58834.39
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 липня 2020 р. № 662
Київ

ПОСТАНОВА
від 29 липня 2020 р. № 667
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 р. № 554

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 554 «Про реалізацію пілотного проекту запровадження тимчасового механізму формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам апарату військових
аташе та апарату представника Міністерства оборони при закордонній дипломатичній установі України, направленим у довготермінове відрядження» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 67, ст. 1977; 2018 р., № 69, ст. 2328; 2019 р., № 94, ст. 3117) такі зміни:
в абзаці першому пункту 1 слова і цифри «до 1 серпня 2020 р.» замінити словами і цифрами «до 1 січня 2021 р.»;
абзац другий пункту 3 виключити;
в абзаці першому пункту 5 цифри і слова «1 серпня 2020 р.» замінити цифрами і словами «1 січня 2021 р.».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 липня 2020 р. № 669
Київ

Про затвердження Технічного регламенту щодо
вимог до газу скрапленого для автомобільного
транспорту, комунально-побутового
споживання та промислових цілей
Відповідно до статті 5 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Технічний регламент щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового
споживання та промислових цілей (додається до оригіналу).
2. Внести до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р.,
№ 50, ст. 1550), зміну, що додається.
3. Міністерству енергетики забезпечити впровадження затвердженого цією постановою Технічного регламенту.
4. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.
5. Протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою допускається надання на ринку газу скрапленого, який
було введено в обіг до дня набрання чинності цією постановою і показники якості якого не відповідають усім чи окремим вимогам Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів
України від 5 квітня 2014 р. № 85

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести зміну в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882, № 102, ст. 3518), замінивши позицію
«Фонд державного майна
460
455
1194
1070»
такою позицією:
«Фонд державного майна
620
610
1034
934».
2. Фонду державного майна здійснити фінансування оплати праці додаткової чисельності працівників центрального апарату в
межах видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для Фонду.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2020 р. № 667
ЗМІНА,
що вноситься до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду
здійснюють державний ринковий нагляд
Доповнити перелік пунктом 56 такого змісту:
«56. Газ скраплений для автомобільного
транспорту, комунально-побутового
споживання та промислових цілей

постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня Державна екологічна інспекція
2020 р. № 667 «Про затвердження Технічного ре- України».
гламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей»

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

Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»
АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до:
— Правил (договірних умов) обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат Співробітникам
Клієнта в безготівковій формі в АТ «УКРСИББАНК» (далі — Правила), які розміщені для ознайомлення на
сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в
газеті «Урядовий кур’єр» № 59, 01.04.2011 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, а саме:
Доповнити Правила визначенням «Відомість» в наступній редакції:
« «Відомість» — інструкція Клієнта щодо виплати Співробітникам переказаних Клієнтом грошових коштів
відповідно до умов Договору, в тому числі відомість розподілу заробітної плати та інших виплат.»
Викласти терміни «Договір ЗКП» «Співробітники» у наступній редакції:
««Договір ЗКП» — Договір про відкриття рахунків на користь Співробітників Клієнта та обслуговування
виплати заробітної плати та інших виплат в безготівковій формі (з Правилами)
«Співробітники» — фізичні особи, що мають трудові відносини з Клієнтом, та яким Клієнт здійснює виплати в рамках Договору. Під терміном «Співробітники» у рамках цих Правил також маються на увазі студенти, що навчаються в навчальних закладах; фізичні особи, з якими Клієнтом укладені договори оренди
земельних ділянок та яким Клієнт в рамках Договору здійснює виплату орендної плати за відповідними договорами оренди. Співробітники укладають з Банком окремі договори відкриття та обслуговування Карткового рахунку.»
Викласти п.п. 1.1., 1.3., 1.4. Розділу 1 Правил у наступній редакції:
«1.1.Банк здійснює відкриття Карткових рахунків Співробітникам Клієнта та надає Клієнту банківські послуги по впровадженню у Клієнта безготівкової форми оплати праці та плати за оренду землі з використанням платіжних карток у порядку, встановленому Договором.
1.3. Клієнт перераховує грошові кошти за всіма виплатами своїм Співробітникам, в тому числі заробітну плату, преміальні виплати, матеріальну допомогу, витрати на відрядження, компенсації, а також орендну
плату за землю, та інше для подальшого зарахування таких коштів на відкриті у Банку Карткові рахунки Співробітників у сумі, що відповідає сумі, вказаній у Відомості, за реквізитами, вказаними у Договорі.
1.4. Якщо Клієнт використовує СДО для виплати заробітної плати та інших виплат, в тому числі орендної
плати за землю, своїм Співробітникам в безготівковій формі і не має відкритого поточного рахунку в Банку
або не використовує відкритий в Банку поточний рахунок для виплати заробітної плати та інших виплат своїм Співробітникам в безготівковій формі, Банк відмовляє в обробці направленої електронної відомості розподілу заробітної плати та залишає без виконання дистанційне розпорядження Клієнта на переказ зарплатних платежів у разі відсутності на відповідному рахунку Банку, вказаному в Договорі СДО або Договорі ЗКП,
необхідної суми, зазначеної в електронній відомості, після спливу 10 (десяти) робочих днів з дня направлення зазначених документів до Банку.
Якщо для виплати заробітної плати та інших виплат своїм Співробітникам в безготівковій формі Клієнт
використовує поточний рахунок, відкритий в Банку, обробка розрахункових документів на переказ зарплатних платежів та інших виплат відбувається згідно з договором, який регламентує відкриття та обслуговування такого рахунку.»
Викласти п. 2.1.5. Розділу 2 Правил у наступній редакції:
«Відмовити у відкритті Карткових рахунків або закрити Карткові рахунки тим Співробітникам, які не пройшли ідентифікацію та/або не уклали відповідний договір про обслуговування Карткового рахунку та/або
якщо Клієнт повідомив про звільнення Співробітника до укладення Співробітником відповідного договору
про обслуговування Карткового рахунку та/або Клієнт повідомив про припинення правовідносин за договором оренди землі, укладеним між Клієнтом та Співробітником, до укладення Співробітником відповідного
договору обслуговування Картковим рахунком та/або наявність відносин із Співробітником суперечить Законодавству. У разі наявності коштів на закритому Картковому рахунку вони перераховуються на відповідний внутрішньобанківський рахунок і можуть бути отримані Співробітником за його першою вимогою з урахуванням вимог законодавства України.»
Викласти п.п.2.2.4, 2.2.5., 2.2.7. Розділу 2 Правил у наступній редакції:
«2.2.4. За умови виконання вимог законодавства України щодо здійснення переказу коштів, своєчасного
надання Клієнтом Відомості в установленому цими Правилами форматі, а також належної оплати Клієнтом
послуг Банку за Договором, здійснювати зарахування коштів, перерахованих Клієнтом, на Карткові рахунки
Співробітників, не пізніше наступного робочого дня після надходження таких коштів на рахунок Банку, що
вказаний у Договорі ЗКП в сумі, що відповідає сумі, вказаній у Відомостях.
2.2.5. Здійснювати обробку електронної Відомості, якщо така Відомість була надана без використання
СДО. За вимогою Клієнта Банк роздруковує електронну Відомість після її обробки та протокол помилкових
записів з обробленої електронної відомості, в якому вказуються наступні помилки:
• в електронній Відомості вказаний невірний/недійсний/закритий картковий рахунок;
• не вірно вказаний код валюти рахунку.
• Протокол помилкових записів роздруковується у двох примірниках (по одному для кожної із Сторін) та
завіряється підписом з боку уповноваженої особи Банку та печаткою. Після здійснення перевірок Банк
приймає в обробку електронний файл за винятком помилкових записів, зазначених у протоколі помилкових записів.
2.2.7. За вимогою Клієнта проставляти на екземплярі Відомості Клієнта відмітку про отримання такої Відомості, при цьому Клієнт зобов’язаний надати Банку Відомість в паперовій формі у двох екземплярах.»
Викласти п.2.4.3. , п. 2.4.7. та п.2.4.8. Розділу 2 Правил у наступній редакції:
«2.4.3. Надавати до Банку, список звільнених Співробітників та/або список Співробітників, правовідносини за договорами оренди землі з якими припинені Клієнтом, в електронному вигляді (за формою, наведеною у Розділі 6 цих Правил) не пізніше дня підписання наказу про звільнення та/або дня припинення дії відповідного договору оренди землі.»
«2.4.7. Перерахувати у встановлений термін грошові кошти за всіма виплатами своїм Співробітникам, в
тому числі заробітну плату, преміальні виплати, матеріальну допомогу, витрати на відрядження, компенсації тощо, , а також орендну плату за землю, для подальшого зарахування таких коштів на відкриті у Банку
Карткові рахунки Співробітників у сумі, що відповідає сумі, яка вказана у Відомості, за реквізитами, що вказані в Договорі ЗКП.
2.4.8. До моменту здійснення перерахування грошових коштів надати до Банку, як в електронному, так і в
паперовому вигляді Відомість, яка завірена підписами уповноважених осіб Клієнта, у випадках, коли надан-

ня інформації здійснюється без використання СДО. Форма паперової та електронної відомості розподілу заробітної плати, що надається Клієнтом, повинна відповідати встановленому Банком формату, наведеному
в Розділі 6 цих Правил. Сторони домовились, що відповідальність за ідентичність інформації в електронній
відомості та відомості на паперовому носії для розподілу заробітної плати несе Клієнт. У разі використання
Клієнтом СДО Відомість на паперовому носії не передається, Відомість в електронному форматі передається відповідно до умов Договору СДО.»
Викласти п. 3.2. та п. 3.4. Розділу 3 Правил у наступній редакції:
«3.2. Банк нараховує комісійну винагороду за перерахування заробітної плати та інших виплат, в т.ч. за
перерахування орендної плати за землю, на карткові рахунки Співробітників Клієнта тільки за фактично зараховані кошти на рахунки Співробітників в день здійснення зарахування.»
«3.4. Комісія за перерахування заробітної плати та інших виплат , в т.ч. за перерахування орендної плати за землю, на карткові рахунки Співробітників Клієнта сплачується у день перерахування коштів для зарахування на карткові рахунки Співробітників. Комісія за перерахування заробітної плати та інших виплат на
карткові рахунки Співробітників Клієнта — бюджетної організації сплачується протягом перших 7 (семи) календарних днів місяця, наступного за місяцем такого нарахування.»
Викласти п.п.3.6., 3.8., 3.9. Розділу 3 Правил у наступній редакції:
«3.6. Комісія, вказана в п. 3.1.2 цих Правил, нараховується Клієнту в останній робочий день місяця , в якому Співробітнику було відкрито Тарифний план, і має бути сплачена Клієнтом протягом 7 (семи) календарних днів з дня її нарахування.
• Загальна сума комісії залежить від кількості Тарифних планів Співробітників, які було відкрито в такому місяці (незалежно від року такого відкриття), та розраховується шляхом помноження кількості відкритих Тарифних планів Співробітників кожного типу на розмір відповідної комісії за кожен Тарифний
план, що вказано у Договорі ЗКП.
• При цьому, подальше нарахування комісії за річне комплексне розрахунково-касове обслуговування
Співробітників в рамках Тарифних планів відбувається за кожним окремим Тарифним планом Співробітника раз на рік в останній робочий день того місяця, в якому такому Співробітнику було відкрито Тарифний план, якщо після відкриття Тарифного плану за ним не було операцій по переходу на обслуговування на інший вид Тарифного плану.
Сторони домовились, що у випадку звільнення Співробітників та/або припинення правовідносин між Клієнтом та Співробітником за договорами оренди землі,, Клієнт припиняє оплату комісії за річне комплексне
розрахунково-касове обслуговування рахунків таких Співробітників в рамках Тарифних планів, за умови, що
Клієнт надав список звільнених Співробітників та/або список Співробітників, правовідносини з якими припинено, згідно з п.2.4.3 цих Правил.
Подальшу оплату комісії (щомісячної або щорічної комісії за розрахунково-касове обслуговування рахунків, яка оплачується відповідно до чинних Тарифів Банку у визначений термін за певний період обслуговування Банком рахунків) фізичні особи, які припинили трудові відносини та/або правовідносини за договорами оренди землі,з Клієнтом, здійснюють самостійно на підставі укладених з Банком окремих договорів відкриття та обслуговування карткового рахунку.
При прийнятті Клієнтом на роботу нових Співробітників, що мають укладені з Банком договори на відкриття та обслуговування карткового рахунку в рамках Тарифного плану того ж типу, що і обраний Клієнтом, та якщо комісія за річне комплексне розрахунково-касове обслуговування рахунків таких Співробітників згідно Тарифного плану була сплачена юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем (надалі
— попереднім роботодавцем) на підставі укладеного з Банком відповідного Договору ЗКП, у такому разі комісія за річне комплексне розрахунково-касове обслуговування рахунків нових Співробітників в рамках такого ж Тарифного плану буде нарахована Клієнту після сплину річного терміну її нарахування попередньому роботодавцю.
3.8. За наявності у Клієнта у Банку відкритого поточного рахунку, який підключено до СДО згідно Договору СДО, Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання комісії за перерахування заробітної плати та
інших виплат, в т.ч. за перерахування орендної плати за землю, на карткові рахунки Співробітників Клієнта
з цього поточного рахунку Клієнта у сумі та валюті нарахованої комісії в день її нарахування.
3.9. За наявності у Клієнта у Банку відкритого поточного рахунку, який не підключено до СДО згідно Договору СДО, Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання комісії за перерахування заробітної плати та інших виплат , в т.ч. за перерахування орендної плати за землю, на карткові рахунки Співробітників
Клієнта з поточного рахунку Клієнта, що зазначено в Договорі ЗКП, у сумі та валюті нарахованої комісії в
день її нарахування.»
Викласти п. 6.6 Розділу 6 Правил:
Формат надання інформації про звільнених Співробітників та/або про Співробітників,
з якими припинені правовідносини за договорами оренди землі
№ п/п

Прізвище
(кирилиця)
40 символів

ПІБ фізичної особи
Ім’я
По батькові
(кирилиця)
(кирилиця)
40 символів

40 символів

Ідентифікаційний номер платника податків фізичної особи
10 символів

Дата звільнення (формат
ДДММРРРР)

Номер карткового
рахунку

дата

не більше 29 літерноцифрових символів

2. У зв’язку із кадровими змінами у Банку вважати Правила підписаними Заступником Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» — Начальником Юридичного департаменту Полянчук О.В.
Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні,
а саме: 04.08.2020 р.
Датою початку дії змін до Правил є 04.08.2020 р.
В. О. Голови Правління АТ «УКРСИББАНК»

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Назва і місцезнаходження об’єкта: «Реконструкція ПЛ 330 кВ Трипільська ТЕС-Білоцерківська (інв.№2026/1) на ділянці опор №№47-156, Київська
область, Обухівський, Васильківський, Білоцерківський райони».
2. Дані про планову діяльність: виробнича діяльність з передачі електроенергії.
Мета і шляхи здійснення планової діяльності: згідно з завданням на проектування проектом передбачено:
— заміна 8-ми існуючих проміжних з/б опор №№111, 182, 269, 270, 272,
273, 274, 242 на нові проміжні з/б опори типу ПБ330-7н* зі збереженням місця їх розташування;
— заміна дефектного правого грозозахисного тросу типу С-70 на новий
ТК11 в прогонах опор №№47 – 156.
Загальна довжина траси ПЛ 330 кВ, що підлягає реконструкції, складає
орієнтовно 30,85 км.
Траса ПЛ 330 кВ Трипільська ТЕС — Білоцерківська на ділянці опор
№№47 — 156 проходить по території Обухівського, Васильківського, Білоцерківського районів Київської області.
3. Фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього
природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:
— виробнича діяльність з передачі електроенергії в нормальному та аварійному режимах не призводить до забруднення ґрунтів хімічними речовинами, в зв’язку з чим контроль за забрудненням ґрунтів в процесі експлуатації електричних мереж не виконується;
— при будівництві шкідливого впливу на флору і фауну не виникає.
4. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів: викиди забруднюючих речовин та шумові характеристики машин та механізмів, які використовуються при виконанні будівельних робіт, відповідають вимогам нормативів природоохоронного законодавства України та екологічному стандарту ISO 14001. Відповідні розрахунки наведені в додатках.
5. Перелік залишкових впливів:
До переліку залишкових впливів можна віднести наявність демонтованих
конструкцій та матеріалів, а також сміття, тара, мілкі відходи.
Проектом передбачено вивезення демонтованих конструкцій (опори, ізоляційні підвіси, фундаменти) з вивезенням металоконструкцій, ізоляторів,
лінійної арматури на склад м. Вишневе на відстань 70 км, залізобетонних
виробів на склад ПС 330 кВ «Білоцерківська» на відстань 30 км.
Територія монтажних майданчиків для виконання робіт своєчасно очищується від сміття, тари, мілких відходів, які збираються в контейнери або
ящики. Просочений бензином обтиральний матеріал, збирається в спеціальну діжку з щільно закритою кришкою. Усі утворені відходи за результатами
виконання будівельних робіт складаються у місцях тимчасового зберігання
відходів для їх подальшої передачі на утилізацію відповідно до укладених зі
спеціалізованими організаціями договорів.
6. Заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність,
мету і шляхи її здійснення: інформувати громадськість про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення зобов’язується Проектувальник проекту (за
дорученням Замовника).
7. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої
діяльності:
Замовник зобов’язується при здійсненні реконструкції дотримуватись
проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планової діяльності.
8. Висновок: вплив на навколишнє середовище реконструйованих ділянок
лінії електропередачі 330 кВ знаходиться в межах норми. Реконструйовані ділянки ПЛ 330 кВ, з урахуванням прийнятих запобіжних заходів, можуть
споруджуватись та вводитись в експлуатацію.

Повістка про виклик обвинуваченого в судове засідання
На розгляді колегії суддів Вищого антикорупційного суду перебувають
матеріали кримінального провадження № 52015000000000016 стосовно обвинувачення Корітка В’ячеслава Васильовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та Філіна Руслана Миколайовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (судова справа № 752/18921/17).
Стосовно обвинуваченого Корітка В’ячеслава Васильовича здійснюється
спеціальне судове провадження.
З урахуванням зазначеного, Вищий антикорупційний суд викликає Корітка В’ячеслава Васильовича, 11 вересня 1968 року народження, уродженця
м. Торез Донецької області, який зареєстрований та проживає за адресою:
м. Донецьк, вул. Восточна, 7, кв. 29, як обвинуваченого для участі у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 52015000000000016, що відбудеться 26 серпня 2020 року о 08 годині 00 хвилин та 28 серпня 2020 року о 08 годині 00 хвилин, в приміщенні суду за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 41.
У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності.
Поважними причинами неприбуття особи на виклик є обставини, зазначені в статті 138 КПК України.
Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя В.В. Маслов

ПОВІДОМЛЕННЯ
Гайшинська сільська рада повідомляє про оприлюднення звітів про стратегічну екологічну оцінку проектів документів державного планування – Генеральних планів з планами зонування території сіл Гайшин, Гребля та Чирське Гайшинської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області, початок процедури їх розгляду та врахування зауважень і пропозицій громадськості
Генеральний план населеного пункту — це містобудівна документація,
що визначає принципові вирішення довгострокового розвитку, планування,
забудови та іншого використання території населеного пункту.
Виконання проектних рішень Генеральних планів та планів зонування територій населених пунктів не передбачає транскордонного впливу, транскордонні консультації не проводитимуться.
Замовником розробки містобудівної документації є Гайшинська сільська
рада Переяслав-Хмельницького району Київської області.
Розробником містобудівної документації та стратегічної екологічної оцінки є ТОВ «АЛЬФА ГАРАНТ ЛЛС».
Рішення про затвердження документів державного планування — Генеральних планів з планами зонування території сіл Гайшин, Гребля та Чирське Гайшинської сільської ради прийматиме Гайшинська сільська рада.
Ознайомитись зі звітом про СЕО та проектами документів державного
планування — Генеральних планів з планами зонування території сіл Гайшин, Гребля та Чирське Гайшинської сільської ради можна у приміщенні
Гайшинської сільської ради та на сторінці Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації в мережі інтернет: https://pereyaslav-rda.gov.ua/.
Зауваження та пропозиції до проектів документів державного планування – Генеральних планів з планами зонування території сіл Гайшин, Гребля
та Чирське Гайшинської сільської ради Переяслав-Хмельницького району
Київської області та обсягу виконання СЕО надаються до Гайшинської сільської ради в письмовому вигляді поштою або особисто в робочий час за
адресою: 08412, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Гайшин, вул. Покровська, 16 та на електрону адресу Гайшинської сільської ради.
Зауваження та пропозиції громадськості щодо бажаних змін у проектах Генеральних планів з планами зонування території населених пунктів
і повноти проведення СЕО надаються в процесі громадського обговорення протягом 30 днів з дня оприлюднення зазначених проектів та звітів про
СЕО, а саме:
з 4 серпня до 4 вересня 2020 року.
Зауваження та пропозиції надані за межами вказаного періоду не приймаються та не розглядаються.
Громадські слухання в процесі громадського обговорення з презентацією
матеріалів проекту та звіту про СЕО відбудуться у приміщенні Гайшинської
сільської ради 3 вересня 2020 року о 10:00.
Відповідальна особа за розгляд зауважень:
Тур Олександр Григорович, тел: 04567-33317.

Втрачений державний акт на право приватної власності на землю (се-

Приватний нотаріус Баштанського районного нотаріального округу Ми-

рія KB №67, виданий 15 травня 1997 року на ім’я Лисенка Леоніда Іва-

колаївської області Остапенко В.В. повідомляє КОСТЕНКО ЕЛУ ПЕТРІВНУ,

новича; земельна ділянка розташована на території с.т. «Заворичі» Заворицької сільської Ради Броварського району; кадастровий номер:
3221282401:02:002:0055; цільове призначення — для ведення садівництва; площа — 0, 050 га), вважати недійсним.

що є спадкоємцем Костенка Георгія Олександровича, померлого 11.03.2020
року, про відкриття спадщини.
Звертатися за адресою: Миколаївська область, місто Баштанка, вулиця
Ювілейна, б.77,
Тел. (05158)27463

Втрачене свідоцтво про право власності
на самохідне моторне прогулянкове судно моделі Finval 505
з назвою ua 6394 KV
та регістровим номером SRU014513 на ім’я Коренев Сергій Іванович,
вважати недійсним.

Втрачене Свідоцтво про право власності та Свідоцтво про право плавання під державним прапором України на судно Larson з бортовим
номером uа 0534 МА, зареєстроване на Поліщука Сергія Вікторовича,
вважати недійсним.

Повідомляємо про відкриття спадщини після смерті Богоявленської Любові Олексіївни, померлої 29.10.1999 року. Усіх спадкоємців викликаємо до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Аршава І.О. (49107, м .Дніпро, пр. Гагаріна,
буд. 78, оф. 3, тел./факс (056) 776-61-48, 0505205667) з питань оформлення спадщини
в термін до 18.08.2020 року.

Втрачений атестат КВ 49714445 про здобуття повної загальної середньої
освіти, виданий спеціалізованою школою I-III ступенів № 41 ім. З. К. Слюсаренка з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району
м. Києва на ім’я Мельнікова Єгора Євгеновича, вважати недійсним.

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

ПОГОДА НА ЗАВТРА
27..32
12..17

24..29
11..16

сонячно

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД

ЦЕНТР

СХІД

27..32
12..17

26..31
11..16

ПІВДЕНЬ

27..32
13..18

мінлива
хмарність
хмарно
дощ

напрям
вітру

гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 5 СЕРПНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+13 +18
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+12 +17

День
+27 +32
+27 +32
+27 +32
+27 +32
+24 +29
+24 +29
+24 +29
+24 +29
+24 +29
+24 +29
+24 +29
+24 +29
+27 +32

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+13 +18
+13 +18
+13 +18
+13 +18
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+14 +19
+15 +17

День
+27 +32
+27 +32
+27 +32
+27 +32
+27 +32
+27 +32
+27 +32
+27 +32
+26 +31
+26 +31
+26 +31
+25 +30
+29 +31

Укргiдрометцентр
У зв’язку із закінченням IV кліматичного періоду (1991—
2020) кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського визначили нові кліматичні норми
для міста Києва температури повітря і опадів у липні.
Їх нові значення такі: температура повітря +21,3°С (було
+19,3°С), опади 68 мм (було 88 мм).

Продається працююче невелике швейне виробництво
з пошиття постільної білизни для дорослих та дітей
у Дарницькому районі.
Форма власності Приватне підприємство,
є платником податку на прибуток на загальних підставах,
не є платником ПДВ.

Подробиці по телефону 044-3614385

Втрачене свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, а саме журналу «Business Компаньон», засновником якого є Бразовський
Ігор Олегович, серія свідоцтва КВ 12384-1268 ПР, дата державної реєстрації 15.03.2007, реєструючий орган Міністерство юстиції України,
вважати недійсним.
З метою недопущення порушення прав та законних інтересів сторін виконавчого провадження повідомляю, що на примусовому виконанні у Приватного виконавця виконавчого округу Харківської області Попляка Володимира Володимировича перебуває виконавче провадження № 61353155 з виконання наказу № 908/1253/15-г, виданого 12.05.2015 Господарським судом
Запорізької області про стягнення з Приватного підприємства «Теплоелектромонтажсервіс», код ЄДРПОУ 35318734, суми боргу. Виконавцем вживаються заходи щодо реалізації нерухомого майна боржника. Для ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження сторони можуть звернутися
до приватного виконавця за адресою: 61003, м. Харків, пров. Подільський,
5, оф. 011.
Здолбунівський районний суд Рівненської області (м. Здолбунів, вул. Незалежності, 10) викликає в підготовче судове засідання на 10 годину 00 хвилин 13 серпня 2020 року обвинуваченого Зарембо Андрія Анатолійовича,
13 березня 1988 року народження, уродженця м. Сургут Тюменської області Російської Федерації, зареєстрованого по вул. Волинської Дивизії, буд.31,
кв. 62, м. Рівне Рівненської області, Україна, останнє відоме місце перебування вул. Чехова, 49, м. Сургут Тюменської області Російської Федерації у
кримінальному провадженні № 12012190080000136 відносно Зарембо Андрія Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого п.7 ч.2 ст. 115 КК України.
Відповідно до ст.ст. 297-5,323 КПК України з моменту опублікування повістки про виклик, обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 14
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Cуддя І.М. Мичка
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