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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

СЕРГІЙ ШКАРЛЕТ:
«Учні здобуватимуть знання, 

розвиватимуть вміння й 
формуватимуть ставлення 

і розбудову власних 
компетентностей. Уже 

є чітко затверджені 
11 основних 

компетентностей».

НАН України обрала 
нового очільника

НАУКА. Цього тижня Національна академія наук уперше за 
58 років отримала нового президента. Шляхом таємного го-
лосування двома третинами голосів керівником НАНУ обрано 
академіка Анатолія Загороднього. Голосували виборці-акаде-
міки на 15 дільницях, розташованих у Києві в різних устано-
вах академії: бібліотеці Вернадського, Інституті проблем міц-
ності тощо. Розподілили їх за секціями наук: література, меха-
ніка, хімія та біофізика. Це було зроблено через карантинні об-
меження, щоб не збирати всіх одночасно академіків у конфе-
ренц-залі НАНУ.

Анатолій Загородній народився 29 січня 1951 року. Акаде-
мік (із 6 травня 2006) та віцепрезидент (з 2011) Національної 
академії наук України, директор Інституту теоретичної фізики  
ім. М.М. Боголюбова НАН України (з 2002), доктор фізико-ма-
тематичних наук (1990), професор (1998). Заслужений діяч на-
уки і техніки України (2012). Лауреат Державної премії в галу-
зі науки і техніки (2005). Його наукові праці  присвячені про-
блемам теоретичної та математичної фізики, фізики кінетич-
них явищ, теорії плазми, статистичної фізики.

6%
становитиме до кінця року скорочення 

ВВП, за попередніми прогнозами 
Національного банку

ГРОШІ.  Нацбанк України нарешті розробляє революційний 
законопроєкт щодо регулювання діяльності колекторів

Борги за правилами: 
які зміни нас чекають

Т.в.о. міністра освіти і науки про новий Державний 
стандарт базової середньої освіти
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ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА

«Урядовий кур’єр» 
розповідає, як органи 
самоорганізації населення 
допомагають міській владі  
та обстоюють права жителів

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Особливості оформлення 
документів, які виникають 
через карантин  
та тимчасову окупацію 
окремих територій
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Що на обід у пацієнта?
РИЗИКНУЛИ — І ВИГРАЛИ! Реформа медичної галузі дала змогу передати не властиві лікарням 
послуги на аутсорсинг  

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Директор комбінату громад-
ського харчування Володи-

мирецької райспоживспілки Ма-
рія Сиротюк демонструє меню 

для пацієнтів центральної район-
ної лікарні. Скажімо, в понеділок 
на сніданок каша гречана, омлет 
паровий, салат зі свіжої капус-
ти та кава з молоком; на обід — 
борщ зі сметаною, риба тушко-
вана з рисовою кашею та салат 

із буряка; на вечерю — сирна за-
піканка, каша пшоняна молоч-
на, салат та чай. А на підвечірок 
— кефір. У жоден із днів тижня 
страви не повторюються. Навпа-
ки, для діабетиків меню урізно-
манітнюють ще більше. Постача-

ють у лікарню все свіжим, у спе-
ціальній тарі. Ресторан та й го-
ді. Тобто працюють фактично на 
умовах кейтерингу. І так від по-
чатку календарного року.

— Уже давненько йшло до 
того, що коли ти і швець, і 

жнець, і на дуду грець, пут-
тя не буде ніде, — каже голо-
вний лікар Володимирецької 
центральної районної лікар-
ні, депутат Рівненської 
обласної ради Іван Ка-
раїмчук. 



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СТОЛИЧНА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» 

Код ЄДРПОУ — 40247069
                                                                                                                       

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та  
по батькові фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер  
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

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

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на 
довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Місцезнаходження юридичної особи: 01601, м. Київ, вул. Печерський узвіз, 

буд. 5
Контактний телефон: (044) 331-37-32                                                                                                                        
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної  

особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво об’єкта: «Будівництво житлово-офісного, торговельного 

комплексу з наземними і підземними паркінгами та вбудовано-прибудовани-
ми приміщеннями громадського, соціального та торговельного призначення 
на вул. Академіка Туполєва, 12 та вул. Салютній, 2-б у Шевченківському ра-
йоні м. Києва».

Вид будівництва — нове будівництво.
В межах відведеної земельної ділянки проектом передбачається XIX черг 

будівництва (з I по XIX) житлово-офісного, торговельного комплексу з назем-
ними і підземними паркінгами та вбудовано-прибудованими приміщеннями 
громадського, соціального та торговельного призначення.

Системи водопостачання, каналізації та електропостачання підключаються 
до існуючих міських мереж.

Технічна альтернатива 1.
Теплопостачання відбувається від власної газової котельні теплопродук-

тивністю 23,1 МВт.
Технічна альтернатива 2.
Теплопостачання відбувається від власної газової котельні теплопродук-

тивністю 24,6 МВт.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Ділянка для будівництва об’єкта: «Будівництво житлово-офісного, торго-

вельного комплексу з наземними і підземними паркінгами та вбудовано-при-
будованими приміщеннями громадського, соціального та торговельного при-
значення на вул. Академіка Туполєва, 12 та вул. Салютній, 2-б у Шевченків-
ському районі м. Києва». Площа земельної ділянки в межах землекористуван-
ня — 39,2663 га, а саме:

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 0,0161 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0301, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 1,5813 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0302, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 1,5377 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0303, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 0,2519 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0304, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 1,7116 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0305, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 0,1787 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0306, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 0,4942 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0307, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 1,1545 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0308, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 0,0274 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0309, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 1,2259 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0310, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 0,0216 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0311, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 1,6394 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0312, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 0,0216 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0313, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 2,0153 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0314, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 0,0216 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0315, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 0,1634 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0316, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 1,1069 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0317, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 2,1008 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0318, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 1,6912 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0319, 

цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 2,3289 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0320, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 1,3508 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0321, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 0,1840 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0322, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 2,8880 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0323, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 0,0216 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0324, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 3,0476 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0325, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 0,0216 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0326, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 0,0216 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0327, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 0,4789 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0328, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 0,7056 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0329, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 0,7240 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0330, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 0,7472 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0331, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 0,7257 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0332, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №81 від 
18.02.2020 р. на площу 0,6812 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0333, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №48 від 
26.01.2017 р. на площу 0,2177 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0258, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №95 від 
19.02.2020 р. на площу 0,4299 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0344, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №95 від 
19.02.2020 р. на площу 0,3722 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0345, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №95 від 
19.02.2020 р. на площу 1,8591 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0346, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №90 від 
19.02.2020 р. на площу 0,6599 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0040, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №90 від 
19.02.2020 р. на площу 0,0216 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0041, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №90 від 
19.02.2020 р. на площу 0,0083 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0042, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №90 від 
19.02.2020 р. на площу 0,5872 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0043, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №90 від 
19.02.2020 р. на площу 0,8083 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0044, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №90 від 
19.02.2020 р. на площу 1,7895 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0045, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №90 від 
19.02.2020 р. на площу 0,4689 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0046, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №90 від 
19.02.2020 р. на площу 0,8548 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0049, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №90 від 
19.02.2020 р. на площу 0,2741 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0050, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови);

— Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №90 від 
19.02.2020 р. на площу 0,0270 га за кадастровим № 8000000000:88:014:0051, 
цільове призначення земельної ділянки — 03.15 (для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови).

Загальна площа забудови — 9,208 га.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається у зв’язку із отриманням Містобудівних умов та обмежень 

забудови земельної ділянки за №168/17/012/009.17 від 09.02.2017 р.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Будівництво нового сучасного житлово-офісного, торговельного комплек-

су з наземними і підземними паркінгами та вбудовано-прибудованими при-
міщеннями громадського, соціального та торговельного призначення, забез-

печення комфортабельних умов проживання людей, забезпечення жителів 
послугами першої необхідності, створення комфортних умов для всебічного 
розвитку дітей та створення нових робочих місць.

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

Передбачається будівництво житлово-офісного, торговельного комплек-
су з наземними і підземними паркінгами та вбудовано-прибудованими при-
міщеннями громадського, соціального та торговельного призначення, а саме:

— I черга будівництва — трансформаторна підстанція №1, житлові будин-
ки №1-5 з вбудованими приміщеннями закладів харчування, торгівлі, контр-
ольно-перепускний пункт №1;

— II черга будівництва — трансформаторна підстанція №2, житлові будин-
ки №6-10 з вбудованими приміщеннями закладів харчування, торгівлі, контр-
ольно-перепускний пункт №2;

— III черга будівництва — котельна на 23,1 МВт, житлові будинки №11-12 
з вбудованими приміщеннями закладів харчування, торгівлі та громадськи-
ми приміщеннями;

— IV черга будівництва — загальнооствітня школа на 520 місць із закла-
дом дошкільної освіти на 120 місць; контрольно-перепускний пункт №3;

— V черга будівництва — трансформаторна підстанція №3; житловий бу-
динок №13 із вбудованим підземним паркінгом на 32 м.-місця, житловий бу-
динок №14 із вбудованим підземним паркінгом на 31 м.-місце та житлові 
будинки № 15-16, з приміщеннями закладів харчування, торгівлі та послуг; 
контрольно-перепускний пункт №4; 

— VI черга будівництва — житлові будинки №17-18 з вбудованими паркін-
гом на 38 та 20 м/м, житловий будинок №19, з приміщеннями закладів харчу-
вання, торгівлі та послуг;

— VII черга будівництва — житлові будинки №20-22 з вбудованими примі-
щеннями закладів харчування, торгівлі та послуг; розподільна підстанція 194;

— VIII черга будівництва — трансформаторна підстанція №8, житлові бу-
динки №23-26 з вбудованими приміщеннями закладів харчування, торгівлі та 
послуг; 

— IX черга будівництва — трансформаторні підстанції №6 та №7, житло-
ві будинки №27-30 з приміщеннями закладів харчування, торгівлі та послуг; 
електропідстанція з кабельними спорудами;

— X черга будівництва — трансформаторні підстанції №4 та №5, житло-
ві будинки №31-33 з вбудованими приміщеннями закладів харчування, тор-
гівлі та послуг; спортивна зона з відкритими спортивними майданчиками, від-
критим басейном (дві ванни) сезонної дії і блоком побутових приміщень ре-
креаційної зони.

— XI черга будівництва — трансформаторна підстанція (вбудована) №9, 
торговельний центр.

— XIІ черга будівництва — житлові будинки №№15а, 16а, 19а, 20а з вбу-
дованими приміщеннями закладів харчування, торгівлі та послуг; контрольно-
перепускний пункт №5;

— XIІІ черга будівництва — житлові будинки №58-60 з вбудованими примі-
щеннями закладів харчування, торгівлі та послуг;

— XIV черга будівництва — житлові будинки №61-66 з вбудованими примі-
щеннями закладів харчування, торгівлі та послуг;

— XV черга будівництва — трансформаторна підстанція №10, житлові бу-
динки №1а-7а з вбудованими приміщеннями закладів харчування, торгівлі та 
послуг;

— XVI черга будівництва — трансформаторна підстанція №11; житлові бу-
динки №8а-13а з вбудованими приміщеннями закладів харчування, торгівлі 
та послуг;

— XVII черга будівництва — житлові будинки №67-91 з вбудованими при-
міщеннями закладів харчування, торгівлі та послуг;

— XVIII черга будівництва — дитячий садок на 246 місць.
— XIX черга будівництва — 3 наземні паркінги на 532 м.-місця кожний та 

офісну будівлю із вбудованим паркінгом на 386 м.-місць.
Загальна площа забудови  — 9,208 га.
Будинки приєднуються до міських централізованих мереж водопостачан-

ня, господарсько-побутової каналізації, газопостачання. Відведення поверхне-
вих вод з ділянки передбачається по поверхні території внутрішньо кварталь-
них проїздів з випуском у запроектовану закриту систему дощової каналізації.

Відповідно до технічних умов №12335 від 06.02.2017 р. на водопостачання 
об’єкта добова кількість водоспоживання складає 5302,31 м3/добу.

Відповідно до технічних умов №12366 від 08.10.2018 р. на каналізування 
об’єкта добова кількість стічних вод складає 4826,95 м3/добу.

Відповідно до технічних умов приєднання до газорозподільної системи 
на №SW025370220 від 26.02.2020 р. добова кількість витрати газу складає 
2581,50 м3/добу.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
— по забрудненню атмосферного повітря — значення гранично допусти-

мих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
— по утворенню відходів: мінімізація утворення, облік та утилізація згідно 

чинного законодавства України;
— по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення гранично допусти-

мих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, відсутність інтенсивного пря-
мого впливу, виключення забруднення поверхневих вод;

— по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шумового наванта-
ження;

— дотримання меж землевідведення;
— дотримання санітарно-захисних зон;
— дотримання правил пожежної безпеки.
щодо технічної альтернативи 2.
Екологічні та інші обмеження альтернативи 2 такі ж самі, як для технічної 

альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Нормативні розриви між будинками та спорудами, межі землевідведення, 

вплив на межі селітебної зони, санітарної зони, стаціонарних джерел викидів.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається у зв’язку із отриманням Містобудівних умов та обмежень 

забудови земельної ділянки за №168/17/012/009.17 від 09.02.2017 р.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтер-

нативами:
щодо технічної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, архе-

ологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно 
чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання 
природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних, відновлю-
вальних, захисних та компенсаційних заходів. 

щодо технічної альтернативи 2
Те саме, що і для технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
— Озеленення території;
— Організація відведення дощових і талих вод;
— Шумові загороджувачі;
— Заходи щодо попередження впливу акустичної дії від механізмів до межі 

житлової забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається у зв’язку із отриманням Містобудівних умов та обмежень 

забудови земельної ділянки за №168/17/012/009.17 від 09.02.2017 р.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на до-

вкілля розглядатиметься для наступних компонентів:
щодо технічної альтернативи 1
— клімат і мікроклімат — відсутній;
— повітряне середовище — викиди від ДВЗ автотранспорту, котельні в 

межах нормативних вимог;



9 жовтня 2020 року, п’ятниця, № 197 www.ukurier.gov.ua 11

ОГОЛОШЕННЯ

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

— водне середовище — побутові стоки, поверхневі стоки;
— геологічне середовище — під час проведення будівельних робіт в меж-

ах нормативних вимог;
— земельні ресурси — порушення верхнього шару ґрунту під час проведен-

ня будівельних робіт в межах нормативних вимог;
— рослинний та тваринний світ — в межах нормативних вимог.
щодо технічної альтернативи 2
— клімат і мікроклімат — відсутній;
— повітряне середовище — викиди від ДВЗ автотранспорту, котельні в 

межах нормативних вимог;
— водне середовище — побутові стоки, поверхневі стоки;
— геологічне середовище — під час проведення будівельних робіт в меж-

ах нормативних вимог;
— земельні ресурси — порушення верхнього шару ґрунту під час проведен-

ня будівельних робіт в межах нормативних вимог;
— рослинний та тваринний світ — в межах нормативних вимог.
щодо територіальної альтернативи 1
Прийняті санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіаль-

ні обмеження згідно діючих нормативних документів.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається у зв’язку із отриманням Містобудівних умов та обмежень 

забудови земельної ділянки за №168/17/012/009.17 від 09.02.2017 р.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів ді-

яльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 За-
кону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впли-
ву на довкілля відповідно пункту 10 частини 3 статті 3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу 
на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негатив-
ного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля від-
сутні.

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

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 
включень до звіту з оцінки впливу на довкілля, приймається у відповідності із 
ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 трав-
ня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній гро-
мадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив 
на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля — це про-
цедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-

якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час 
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

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

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

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з 
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи об-
ґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає еко-
логічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцін-
ки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої ді-
яльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості гро-
мадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обся-
гу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим ор-
ганом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля про-
тягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість на-
давати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Деталь-
ніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Ка-
бінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території Укра-
їни гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасуван-
ня карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, 
що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

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

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офі-
ційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, заува-
ження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцін-
ки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це 
значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть 
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що 
надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на 
обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки 
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

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

діяльності буде 
Дозвіл на виконання будівельних робіт

                                                                                                                       
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України  

«Про оцінку впливу на довкілля»)
що видається 

Державною архітектурно-будівельною інспекцією України
                                                                                                                       

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, 

обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), 04080,м. Київ, вул. 
Турівська, 28, телефон, факс 044-366-64-15, e-mail: andrii.vergelis@kmda.
gov.ua, Вергеліс Андрій Васильович
                                                                                                                       
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер 

телефону та контактна особа)

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) –

ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ»
2. Місце розташування майданчиків (траси) будів-

ництва (варіанти) — діюча підстанція 35/10 кВ «До-
вженківська», що підлягає реконструкції, знаходиться 
у м. Києві, по вул. Довженківська, 12Б. 

3. Характеристика діяльності (об’єкта) — для за-
безпечення електроенергією нових та існуючих спо-
живачів. Передавання електроенергії не належить до 
об’єктів, що становлять підвищену екологічну небез-
пеку.

Технічні і технологічні дані: продукція не виробля-
ється.

4. Соціально-економічна необхідність планованої 
діяльності — перетворення електричної енергії, за-
доволення потреб електропостачання нових та підви-
щення надійності живлення існуючих споживачів.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуата-
ції:

земляних — роботи виконуються на території  
ПС «Довженківська»;

сировинних — розробка кар’єрів поблизу об’єкта 
не передбачається, будівництво ведеться на завезе-
них матеріалах;

енергетичних — (паливо, електроенергія, тепло) — 
електропостачання будівництва від системи власних 
потреб підстанції;

водних — завезена вода (реконструкція); від спору-
дженої мережі водопроводу на ПС (експлуатація);

трудових — забезпечує Генпідрядник.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і екс-

плуатації) — Генпідрядник та Замовник.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяль-

ності за варіантами — відсутні.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 

території за варіантами — вирішується у проекті.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при бу-

дівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат — відсутні;
повітряне — відсутні;
водне — відсутні;
ґрунт — відсутні;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — 

відсутні;
навколишнє соціальне середовище (населення) — 

відсутні;
навколишнє техногенне середовище — відсутні.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного 

використання, утилізації, знешкодження або безпеч-
ного захоронення — відсутні.

11. Обсяги виконання ОВНС — відповідно до ДБН 
А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості — вимоги не висувались.

Оголошення 
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ БАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

GL22N019100

Нежитлова будівля з господарськими спорудами, загальною площею 899,2 
кв.м. за адресою Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка (Паризь-
кої Комуни), будинок 21 (реєстраційний № 885045044129) та основні засоби 
у кількості 802 од.

Дата проведення відкритих торгів (аукціо-
ну)/електронного аукціону

Перші відкриті торги (аукціон) — 27.10.2020  
Другі відкриті торги (аукціон) — 17.11.2020

Електронна адреса для доступу до відкри-
тих торгів (аукціону)/електронного аукціону  www.prozorro.sale

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/assets-selling

ПрАТ «ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ»

У зв’язку із втратою бланків договорів/полісів страху-
вання цивільно-правової відповідальності власників на-
земних транспортних засобів, вважати недійсними на-
ступні бланки полісів: 

AB/4982922, AB/4985195, AB/4986351, AE/3848161, 
AC/0055422, AC/0060716, AC/0062301, AC/0062302, 
AC/0062303, AC/0062340, AC/0062874, AC/0062878, 
AC/0063151, AC/3811144, AC/3811482, AC/3812681, 
AC/3812745, AC/3813787, AC/8372625, AC/8373225, 
AC/8376650, AI/6382595, AI/6383413, AI/6385598, 
AI/6386151, AI/6386164, AI/6386225, AI/6386447, 
AI/1009191, AI/1009196, AI/1009291, AI/1009299, 
AI/1009300, AI/1009780, AI/6490116, AI/6490287, 
AI/6490306, AI/6490307, AI/6490308, AI/6490309, 
AI/6490310, AI/6490323, AI/6490324, AI/6490958, 
AI/6493043, AI/4027891, AI/4027892, AI/4027893, 
AI/4027894, AI/4027895, AI/4027896, AI/4027897, 
AI/4027898, AI/4027899, AI/4027900, AI/7397831, 
AI/7741459, AI/8219956, AI/8219957, AI/8458296, 
AI/8459706, AI/8591126, AI/8591433, AI/8758546, 
AI/8758550, AI/8868654, AI/9417451, AI/9417452, 
AI/9417453, AI/9417454, AI/9417455, AI/9417456, 
AI/9417457, AK/6535500, AO/1389258, AO/1728788, 
AO/4148748, AO/4471724, AP/4048554.

(Наказ № 18 від 05.10.2020р.).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Артюх В’ячеслав Леонідович, 

02.04.1988 року народження, відповідно до ст.ст. 
134, 135, 323 КПК України викликається на 15 год. 
00 хв. 19.10.2020 року до Хмельницького міськра-
йонного суду (м. Хмельницький, вул. Героїв Майда-
ну, 54 каб. № 404, суддя Антонюк О.В., тел. (0382)  
67-15-64) для проведення судового засідання у кри-
мінальному провадженні № 22015240000000024 за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини неприбут-
тя особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у  
ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Докунін Кирило Олександро-

вич, 22.01.1975 року народження, відповідно до 
ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається на 
14 год. 00 хв. 19.10.2020 року до Хмельницького 
міськрайонного суду (м. Хмельницький, вул. Геро-
їв Майдану, 54, каб. 411, суддя Антонюк О.В., тел. 
(0382) 67-15-64) для проведення підготовчого су-
дового засідання у кримінальному провадженні  
№ 22015240000000011 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик пе-
редбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки непри-
буття на виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Протасенко Михайло Михайло-

вич, 15.11.1968 року народження, відповідно до ст.ст. 
134, 135, 323 КПК України викликається в судове засі-
дання на 16 год. 00 хв. 19 жовтня 2020 року до Хмель-
ницького міськрайонного суду Хмельницької облас-
ті (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 208, 
(2 поверх) головуюча — суддя Бацуца Т.М., конт. 
тел. (0382) 76-28-40, або (0382) 76-29-07) для прове-
дення судового розгляду у кримінальному провадженні  
№ 22017240000000016 про обвинувачення Протасенка 
Михайла Михайловича за ч. 1 ст. 2583 КК України. По-
важні причини та наслідки неприбуття на виклик перед-
бачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування 
Підозрюваний Темербек Юрій Миколайович, 

06.06.1970 р.н., зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, м. Новоазовськ, вул. Леніна, буд.15, 
кв.6, вам необхідно з’явитися на 10 год. 00 хв. 12 
жовтня 2020 року до  слідчого Першого слідчого від-
ділу Територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у місті Краматорську 
,Дрозда Антона Миколайовича (Донецька область,  
м. Маріуполь, просп. Металургів, 193 каб. 515) для 
вручення вам письмового повідомлення про змі-
ну раніше повідомленої підозри, відкриття та озна-
йомлення із матеріалами кримінального прова-
дження, вручення обвинувального акта та реє-
стру матеріалів досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні №22015050000000226 від 
07.05.2015 за ч. 1 ст. 258-3 КК України, у порядку   
ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального до-
судового розслідування.

У разі неприбуття на виклик або ухилення від яв-
ки на виклик настають наслідки, передбачені ст.139 
КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Сарафанюк Валерій Євгенович, 

15.05.1966 року народження, відповідно до ст.ст. 134, 
135, 323 КПК України викликається в судове засідання 
на 17 год. 00 хв. 19 жовтня 2020 року до Хмельницько-
го міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 401, голову-
ючий — суддя Навроцький В.А., конт. тел. (0382)  
65-74-43) для проведення судового засідання у кримі-
нальному провадженні № 22015240000000043 про об-
винувачення Сарафанюка Валерія Євгеновича, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України. Поважні причини та наслідки непри-
буття на виклик передбачені ст.ст. 138,139 КПК України.

П’ятою Харківською державною нотаріальною 
конторою заведено спадкову справу за №528/2020 
щодо майна померлої 08 березня 2020 року 

МЕЗЕНЦОВОЇ Валентини Миколаївни, 
1953 року народження. Зареєстроване на день смер-
ті місце проживання: місто Харків, вулиця Гарібаль-
ді, буд. 12, квартира № 24. Спадкоємцям необхідно 
протягом місяця від публікації оголошення надати до 
нотаріальної контори за адресою: 61146, м. Харків, 
вул. Валентинівська, 27-Г, докази прийняття ними 
цієї спадщини.

Відкриті спадкові справи після смерті:
31.07.2020 р. ТРОФИМЕНКО Любові Іванівни, 23.02.1951 р.н.; 
03.06.2020 р. ЛАВРУШИНОЇ Ольги Іванівни, 11.01.1941 р.н.; 
22.04.2020 р. ТЕРЕХОВА Олексія Валерійовича, 06.02.1975 р.н.; 
01.07.2020 р. ГЛУХОВОЇ Ганни Петрівни, 17.01.1931 р.н.;
21.08.2020 р. КОЛЬЦОВОЇ Алли Миколаївни, 23.02.1946 р.н., 

викликаються спадкоємці. 

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріаль-
ного округу Л.Г. Долгополова, вул. Калинова, буд. 12, кв. 
3, м. Дніпро.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвину-
ваченого Галунку Олександра Олексійовича, 23.05.1996 р.н. (зареє-
строване місце проживання: Донецька область, Слов’янський район,  
м. Миколаївка, вул. Островського, 16, кв. 6) у підготовче судове за-
сідання для здійснення спеціального судового провадження у кри-
мінальному провадженні № 22019050000000217, внесеному до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань від 02.10.2019 ро-
ку (справа № 328/769/20) за обвинуваченням Галунки О.О. у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 20.10.2020 року о 14-00 годині в залі судового за-
сідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак,  вул. Володимир-
ська, 28. У разі неявки обвинуваченого Галунки О.О. кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за його відсутності. Колегія суддів: го-
ловуючий суддя Петренко Л.В., судді: Новікова Н.В., Андрющен-
ко О.Ю.

16 жовтня 2020 року о 10.00 год. в приміщен-

ні приватного нотаріуса Білоцерківського місь-

кого нотаріального округу Київської області Зін-

ченко О.А. за адресою: місто Біла Церква, буль-

вар Олександрійський, буд. 12, приміщення 1, Ки-

ївської області відбудеться оформлення спадко-

вих прав на майно померлої 30 вересня 2019 року 

БАРКУЛОВОЇ Раїси Марківни.

Прошу всіх осіб, які мають право на спадкуван-

ня, звернутись за оформленням спадкових прав.

Повідомляємо, що відкрито спадкову справу 
після померлої 15.04.2019 року 

НІКОЛЕНКО ЛЮДМИЛИ ВАСИЛІВНИ, 
18.10.1937 року народження, місце народження 
м. Куп’янськ, Харківська область.

Всіх спадкоємців за законом та заповітом за-
прошуємо до приватного нотаріуса Куп’янського 
міського нотаріального округу Харківської облас-
ті Литвинової І.В. за адресою: Харківська область, 
місто Куп’янськ, площа Центральна, будинок  
№ 27-а в строк до 10.11.2020 року.

Повістка про виклик
Національне антикорупційне бюро України, 

відповідно до вимог ст.ст. 111, 112, 133, 135, 137 
КПК України, викликає підозрюваного Корнілен-
кова Ігоря Петровича, 19.10.1965 р.н., зареєстро-
ваного за адресою: вул. Московська, 41/8, кв. 62, 
м. Київ, 13 жовтня 2020 року об 11 год. 30 хв. до 
Національного антикорупційного бюро України 
(вул. В. Сурикова, 3, м. Київ) до старшого детекти-
ва Національного бюро Войтюка Р.В. (тел.: (044) 
246-32-80) для допиту як підозрюваного у кри-
мінальному провадженні № 52016000000000235 
від 11.07.2016.

Вважати втраченим Свідоцтво про реєстрацію «ПРЕДСТАВНИЦТВА 

«ВАТ«КЗОЦМ», реєстраційний №: ПІ-4633, видане 12 серпня 2011 року 

Міністерством Економіки України.

Втрачене посвідчення №395, видане 16.09.2019 ІАБ ДУС 

на ім’я Жегалов Сергій Васильович, 

вважати недійсним.

Втрачене Свідоцтво про право плавання під державним прапором 
України на судно Silver Eagle Star Cabin з бортовим номером UA 0372 
SV, зареєстроване на Риженкова Олександра Миколайовича, 

вважати недійсним.
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НA 10 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +7 +12 +14 +19 Черкаська +7 +12 +14 +19

Житомирська +8 +13 +14 +19 Кіровоградська +8 +13 +18 +23
Чернігівська +7 +12 +14 +19 Полтавська +7 +12 +14 +19
Сумська +6 +11 +14 +19 Дніпропетровська +8 +13 +15 +20
Закарпатська +6 +11 +13 +18 Одеська +11 +16 +18 +23
Рівненська +6 +11 +13 +18 Миколаївська +11 +16 +18 +23
Львівська +5 +10 +13 +18 Херсонська +10 +15 +17 +22
Івано-Франківська +5 +10 +13 +18 Запорізька +10 +15 +15 +20
Волинська +6 +11 +13 +18 Харківська +6 +11 +14 +19
Хмельницька +6 +11 +14 +19 Донецька +8 +13 +14 +19
Чернівецька +6 +11 +14 +19 Луганська +6 +11 +14 +19
Тернопільська +6 +11 +13 +18 Крим +10 +15 +18 +23
Вінницька +8 +13 +16 +21 Київ +10 +12  +17 +19
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Щоб «Одна з нас» прийшла поміж нас
ПРОЄКТ. Як книжка про жінок непростої долі підтримує тих, кому випали  
тяжкі випробування

Ольга ЛОБАРЧУК 
для «Урядового кур’єра»

Нещодавно чернівець-
кий видавничий дім 

«Букрек» спільно з ки-
ївською журналісткою, 
письменницею, лауреат-
кою всеукраїнських лі-
тературних премій Гали-
ною Дацюк за сприяння 
Українського культурно-
го фонду та інформаційно-
го партнерства UA:Радіо 
Культура втілили в жит-
тя унікальний культуро-
логічний проєкт, який став 
соціальним. Ідеться про 
книжку «Одна з нас», де 
на 240 сторінках вмістило-
ся 55 історій непересічних 
жінок, серед яких 17 — до-
лі мужніх людей з інвалід-
ністю. 

Чому кожна розповідь 
проникає в душу? Добира-
ла їх авторка-жінка, яка 
сама долає важку хворобу, 
допомагає не лише собі, а й 
ближнім, працюючи на ра-
діо, очолюючи столичний 
жіночий центр «Спадщи-
на», де й знаходила своїх 
героїнь.

Чому проєкт став соці-
альним?  Бо книжка за-
працювала на головну ме-
ту: підтримує тих, непе-
ресічні історії яких зали-
шаються за лаштунками 
широкої аудиторії, допо-

магає не здаватися і зро-
бити наступний визна-
чальний крок у житті, зі-
бравши в кулак всю во-
лю і силу характеру. На 
щастя, учасники проєк-
ту подбали про доступ-
ність видання: крім па-
перової, є аудіо- та елек-

тронна версії. Його отри-
мали безплатно бібліоте-
ки Донецька та Запоріж-
жя, Центр морально-пси-
хологічного забезпечен-
ня Збройних сил Украї-
ни, Асоціація жінок «Бе-
региня» в Луганську, во-
лонтери. 

За сприяння дирек-
тора видавничого дому 
«Букрек» Дарини Туз-
Максимець  книжки як по-
дарунки отримала стар-
ший науковий праців-
ник відділу сучасної істо-
рії музею «Дрогобиччи-
на» Марія Головкевич. Во-

на вже кілька років пра-
цює волонтеркою в Укра-
їні, підтримуючи мораль-
но й матеріально учасни-
ків АТО, родини загиблих. 

У її рідному місті живе 
відома на всю Україну па-
рамедик Ірина Іванюш-
ко, яка втратила на схо-
ді України, підірвавшись 
на міні, обидві ноги й око. 
До її долі, п’ять років то-
му 25-річної студентки-
першокурсниці Дніпро-
петровської медакаде-
мії, поетеси була прику-
та увага людей з усіх ку-
точків України, лікарів з 
різних країн. Художни-
ки проводили благодійні 
пленери та виставки, щоб 
зібрати кошти на її ліку-
вання і протезування. Од-
нак з певних причин зро-
бити наступний крок до 
нового народження не 
вдалося. 

Закрилася, може, й не 
давши, як написала у своїй 
історії п’ятиразова пара-
лімпійська чемпіонка май-
же землячка — уроджен-
ка Коломиї Олена Юр-
ковська (залишилася че-
рез хворобу без обох ніг у 
2,5 року) скласти руки на-
вхрест для ланцюжка по-
рятунку, який би витяг-
нув з-поміж нас ще одну 
потребуючу. Такий лан-
цюжок дала Олені спершу 

матір, потім тренер Олек-
сандр Каурайнін, ще пізні-
ше — щирі вболівальники, 
чоловік, теж паралімпієць, 
Людмила Кучма, подбав-
ши про омріяне помешкан-
ня у Вишневому.

А що ж дрогобичанка 
Іринка? Нещодавно втра-
тила матір. Через малень-
ке віконечко запаленої ду-
ші, каже пані Марія, про-
пускає її й дітей із про-
дуктами та збіркою її по-
езій, що вийшла нещодав-
но. Дуже сподіваюся, до-
дає, що вона і книжка, щи-
рі сповіді бойових побра-
тимів, учасників АТО Оле-
ни Якубової, Вікторії Дво-
рецької, Ольги Смолен-
ської та інших допомо-
жуть їй. Наприклад, Іри-
ни Цвіли, кінодокумента-
лістки, яка зазнала важ-
кої травми хребта, та по-
вернулася до життя і твор-
чості. Можливо, їхні історії 
розрадять нині Ірину Іва-
нюшко, дівчину з поетич-
ною душею і ніжним псев-
до «Лютик». 

«Іду до неї з книжкою 
«Одна з нас», — завершує 
сумні роздуми волонтер-
ка і науковець Марія Го-
ловкевич, — щоб вона, по-
бувши наодинці із зібран-
ням дивовижних люд-
ських історій, нарешті, 
з’явилася поміж нас». 

Журналістка Галина Дацюк реалізувала жіночий проєкт, зібравши в одній книжці історії 
українок, які своїм прикладом стійкості допомагають іншим жінкам долати складнощі життя

СПРАВА «АЛБУЛ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE ALBUL AND OTHERS v. UKRAINE)

(заяви№ 18899/19 та № 49871/19)
Стислий виклад рішення від 18 червня 2020 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заяв-
ники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну три-
валість цивільних проваджень та відсутність у національному законодавстві 
ефективного засобу юридичного захисту. 

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до 
його практики Європейський суд дійшов висновку, що тривалість судового 
розгляду у цих справах була надмірною і не відповідала вимозі «розумно-
го строку» та, що у заявників не було ефективного засобу юридичного за-
хисту у зв’язку з цими скаргами і констатував порушення пункту 1 статті 6 
та статті 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
 «1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1статті 6 та 

статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільних проваджень;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявни-

кам суми, зазначені у таблиці в додатку, які мають бути конвертовані в націо-
нальну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у 
розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка ді-
ятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

СПРАВА «ТЮРЮКОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF TYURYUKOV v. UKRAINE)

(заява № 35627/10)
Стислий виклад рішення від 18 червня2020 року

Заявник, засуджений до довічного позбавлення волі, з 2004 року відбуває 
покарання у Вінницькій установі виконання покарань. Заявник стверджував, 
що під час відбування покарання умови тримання його під вартою були не-
належними, а також що він зазнав жорстокого поводження працівників кон-
войної служби під час конвоювання його до суду, періодично адміністраці-
єю установи виконання покарань та групою працівників міліції під час прове-
дення загального обшуку в установі виконання покарань.

Заявник та його мати скаржилися на умови тримання і жорстоке пово-
дження до різних органів державної влади. Прокуратура проводила пере-
вірки цих скарг, проте вони були залишені без задоволення як необґрунто-
вані. Крім цього заявник стверджував, що протягом десяти років після засу-
дження він міг бачитися зі своїми родичами лише під час нечастих коротко-
строкових побачень.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заяв-
ник скаржився за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі — Конвенція) на неналежні умови тримання його під 
вартою, жорстоке з ним поводження та непроведення ефективного розслі-

дування на національному рівні у зв’язку з цим. Крім цього, заявник скар-
жився, що абсолютна заборона тривалих побачень з родичами, яка існувала 
до травня 2014 року в Україні для засуджених до довічного позбавлення во-
лі, порушила його права за статтею 8 Конвенції.

Розглянувши скарги заявника за статтею 3 Конвенції, Європейський суд 
відхилив їх як явно необґрунтовані відповідно до підпункту «а» пункту 3 та 
пункту 4 статті 35 Конвенції. Крім цього, Європейський суд зазначив, що за-
гальні умови тримання заявника під вартою у Вінницькій установі виконан-
ня покарань не досягли рівня суворості, який вимагається для кваліфікації 
поводження як нелюдського або такого, що принижує гідність, у розумінні 
статті 3 Конвенції, а твердження про жорстоке з ним поводження були без-
підставними та органи державної влади не були зобов’язані проводити ре-
тельніше дослідження цих тверджень заявника, аніж було проведено ними.

Розглянувши скаргу заявника за статтею 8 Конвенції, Європейський суд 
зазначив, що у цій справі оскаржуване обмеження застосовувалося до за-
явника відповідно до статті 151 Кримінально-виконавчого кодексу України, 
яка на момент подій передбачала лише короткострокові побачення для за-
суджених до довічного позбавлення волі, тоді як інші категорії засуджених 
мали право на тривалі побачення. Європейський суд вказав, що до відповід-
ного законодавства було внесено зміни, а оскаржуване обмеження було ска-
совано, проте на момент подій заявник страждав через нього протягом зна-
чної кількості років. З огляду на це Європейський суд дійшов висновку, що 
втручання у сімейне життя заявника внаслідок абсолютної заборони для за-
суджених до довічного позбавлення волі на тривалі побачення з родичами 
лише з огляду на тяжкість покарання засудженого без індивідуальної оцін-
ки небезпеки було, як таке непропорційним цілям, на які посилався Уряд та 
констатував порушення статті 8 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятною скаргу заявника за статтею 8 Конвенції, а ре-

шту скарг у заяві — неприйнятними;
2. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції;
3. Постановляє, що:
(а) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявни-

ку такі суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-від-
повідача за курсом на день здійснення платежу:

(і) 3 000 (три тисячі) євро та додатково суму будь-якого податку, що може 
нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(іі) 40 (сорок) євро та додатково суму будь-якого податку, що може на-
раховуватись заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат (чиста 
присуджена сума має бути сплачена на банківський рахунок захисника за-
явника, пана Кравця);

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного роз-
рахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple 
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрально-
го банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсо-
ткові пункти;

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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