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Політичні репресії в Білорусі та
ескалація давнього конфлікту між
Вірменією й Азербайджаном можуть
призвести до переосмислення
політики «Східного партнерства»

Доброволець Степан Циріль
активно протидіяв окупації,
коли ворог прийшов на
півострів, і впевнений, що
Крим можна було обстояти

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

№201 (6815)

ЦІНА ДОГОВІРНА

ЦИТАТА ДНЯ

МАКСИМ СТЕПАНОВ:
«Найкраща підтримка
лікарів — це не флешмоби,
а дотримання правил
епідемічної безпеки. Саме це
зараз допоможе зменшити
навантаження
на наших медиків».

Свобода
для українських
літаків переноситься

Фото з сайту rtve.es
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Міністр охорони здоров’я про усвідомлення
громадянами відповідальності за дотримання
карантинних заходів

Євроінтеграція
йде областями
КОМУНІКАЦІЯ. У Херсоні відкрито перший в Україні регіональний офіс європейської інтеграції. Як заявила віцепрем’єр-міністр з
питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, з Херсона розпочинається децентралізація європейської інтеграції. Серед ключових напрямів діяльності — культурні, освітні
проєкти, поширення знань про європейський курс України серед
школярів і студентів; збільшення бізнес-контактів між підприємцями Херсонщини та країн ЄС.
Це має важливе значення і для жителів окупованого Криму, бо
саме на Херсонщину громадяни потрапляють після перетину адміністративної межі з півостровом.
«Дуже важливо, щоб кожен, хто приїздить в область через адміністративну межу із Кримом, зміг скористатися можливостями євроінтеграції, отримати консультації та практичну інформацію про
курс України до ЄС і його переваги й можливості», — цитує слова віцепрем’єрки її служба. Уже формується широка мережа регіо
нальних офісів євроінтеграції. Є інтерес з інших областей: Хмельницької, Дніпропетровської та Полтавської.

ЦИФРА ДНЯ

84%

становить середній рівень готовності
об’єктів, які будують або ремонтують
у межах програми «Велике
будівництво», за даними Мінрегіону
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ІНФРАСТРУКТУРА. Європа пообіцяла, що остаточно підпише

угоду про відкрите небо на початку 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Центральної виборчої комісії
від 23 квітня 2012 року № 76
(зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії
від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)

РОЗ’ЯСНЕННЯ
Центральної виборчої комісії
щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим
комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви,
символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки
розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних
білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) під час проведення проміжних
виборів народного депутата України 25 жовтня 2020 року в одномандатному виборчому
окрузі № 208 (Чернігівська область)
Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з виборів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080046

USD за28.3365
1 долар США

EUR за33.1764
1 євро

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що
не суперечать Конституції України та законам України.
Разом з тим згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт,
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей.
Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну політичну партію чи кандидата в народні депутати України або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців.
Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом.

встановлені Національним банком України на

RUB 3.6275
/ AU 53700.22
за 10 рублів

16 жовтня 2020 року

AG 672.47за 1 тройську
PTунцію
24016.88

PD 66101.69

16 жовтня 2020 року, п’ятниця, № 201

www.ukurier.gov.ua

17

ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 жовтня 2020 р. № 1219-р
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 жовтня 2020 р. № 1222-р
Київ

Про звільнення Селецького А. М.
з посади заступника Міністра освіти і науки України

Про призначення Селецького А. М.
заступником Міністра освіти і науки України з питань
цифрового розвитку, цифрових трансформацій
і цифровізації

Звільнити Селецького Артура Миколайовича з посади заступника Міністра освіти і
науки України у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 жовтня 2020 р. № 1220-р
Київ

Про звільнення Звягінцева С. Б.
з посади Голови Державної служби морського
та річкового транспорту України

Звільнити Звягінцева Сергія Борисовича, призначеного за контрактом, з посади Голови Державної служби морського та річкового транспорту України 12 жовтня
2020 р. за угодою сторін (пункт 3 частини першої статті 83 Закону України «Про державну службу»).
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 жовтня 2020 р. № 1221-р
Київ

Про призначення Лукері І. М. заступником Міністра
розвитку громад та територій України

Призначити Лукерю Івана Михайловича заступником Міністра розвитку громад та
територій України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Призначити Селецького Артура Миколайовича заступником Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 жовтня 2020 р. № 1223-р
Київ

Про призначення Бондаренка В. В. державним
секретарем Міністерства енергетики України

Призначити Бондаренка Володимира Валерійовича державним секретарем Міністерства енергетики України з дати початку фактичного виконання ним посадових
обов’язків на зазначеній посаді строком на п’ять років з урахуванням часу призначення на посаду згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2016 р. № 1049 з оплатою праці відповідно до законодавства.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 жовтня 2020 р. № 1224-р
Київ

Про призначення Базанової Т. В. заступником Голови
Державного агентства водних ресурсів України

Призначити Базанову Тетяну Василівну заступником Голови Державного агент-

ства водних ресурсів України з 13 жовтня 2020 р. шляхом укладення контракту про
проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 жовтня 2020 р. № 1225-р
Київ

Про тимчасове покладення виконання обов’язків
Голови Державної служби
морського та річкового транспорту України
на Глазкова А. В.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Державної служби морського та річкового транспорту України, виконання обов’язків Голови
Державної служби морського та річкового транспорту України на першого заступника Голови зазначеної Служби Глазкова Андрія Володимировича.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 жовтня 2020 р. № 1241-р
Київ

Про погодження призначення
Таранова М. М.
виконуючим обов’язки директора
державного підприємства
«Бердянський морський торговельний порт»
Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури щодо призначення Таранова Миколи Михайловича виконуючим обов’язки директора державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)
20191224904
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1
цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Державне підприємство «Коростишівське лісове господарство»
здійснює спеціальне використання лісових ресурсів в порядку проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісу.
Планована діяльність буде здійснюватися на території лісового
фонду ДП «Коростишівське лісове господарство». Лісові масиви підприємства розташовані в межах Коростишівського, Радомишльського, Житомирського та Андрушівського адміністративних районів.
Площа лісового фонду складає 24 810,3 га. Щорічний обсяг рубок
головного користування запроектовано 53,18 тис. м3. на площі 203,5
га., в тому числі: експлуатаційні ліси — 39,33 тис. м3 на площі 154,6 га.;
захисні ліси — 7,26 тис. м3, на площі 25,9 га.; рекреаційно-оздоровчі
лісі — 6,59 тис. м3 на площі 23,0 га.
Щорічний обсяг рубок формування і оздоровлення лісів запроектовано 33,22 тис. м3 на площі 1248,8 га, в тому числі рекреаційно-оздоровчі ліси — 3,94 тис. м3 на площі 324,6 га.; експлуатаційні ліси —
22,31 тис. м2 на площі 701,0 га.; захисні ліси — 4,9 тис. м3, на площі
176,2 га.; ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного
призначення — 2,07 тис. м3 на площі 46,9 га.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження
планованої діяльності

Технічна альтернатива 1.
Зрізування деревини бензопилами, трелювання сортиментами та за
допомогою колісних тракторів із захватами з подальшим транспортуванням на склад та зберігання продукції.
Технічна альтернатива 2.
Зрізування деревини бензопилами, чокерне трелювання деревини хлистами за допомогою гусеничних тракторів до складу зберігання продукції.
2. Суб’єкт господарювання
Повне найменування: Державне підприємство «Коростишівське лісове господарство»
Код згідно ЄДРПОУ: 00991858
Юридична адреса: 12525 Житомирська область, Коростишівський
район, село Мамрин, вул. Промислова, 9
Контактний номер телефону: (04130) 5-13-53

(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), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю. Поштова адреса: 03035,
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.35. тел./факс
+38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50; електронна пошта: OVD@
mepr.gov.ua,контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор
Департаменту.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону
та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності будуть спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів — лісорубні квитки, які видаються Житомирським обласним
управлінням лісового та мисливського господарства на підставі наказу Міністерства екології та природних ресурсів України про затвердження розрахункової лісосіки рубок головного користування на період 2020 і наступні роки (в частині проведення рубок головного користування).
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений
його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх
запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів
(не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного
опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі
(у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться —

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОЇ,
відносно якої здійснюється спеціальне судове провадження
Обвинувачена Гладка Галина Анатоліївна, 08.12.1965 року народження, уродженка
с. Гончарівка Суджанського району Курської області, Російська Федерація, громадянка України, останнє відоме місце проживання: м. Суми, пров. 8-го Березня, 24, кв. 3-4.
Вам необхідно з’явитися 16.11.2020 року об 11:00 год., 20.11.2020 року о 09:00 год.,
01.12.2020 року об 11:00 год., 15.12.2020 року о 09:30 год. до Зарічного районного суду м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. 409, 4 пов. для проведення судового засідання у
справі № 591/6428/18, провадження № 1-кп/691/150/20 у складі головуючого судді Янголь Є.В. та суддів Клімашевська І.В., Мальована-Когер В.В. відносно Гладкої Галини
Анатоліївни за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.
Явка до суду Гладкої Г.А. обов’язкова. У разі неявки Гладкої Г.А. до суду, з моменту
опублікування повістки про виклик остання вважається належним чином ознайомлена з її змістом, а кримінальне провадження буде розглянуто без участі обвинуваченої
в порядку спеціального судового провадження.
Головуючий суддя Є. В. Янголь

Приватний нотаріус Київського міського
нотаріального округу Чорна Лариса Валеріївна у відповідності зі статтею 63 Закону України «Про нотаріат» повідомляє про відкриття
спадщини після померлої 30 липня 2020 року
ПАШКО ОЛЬГИ МИКОЛАЇВНИ,
27 лютого 1974 року народження, місце проживання якої на день смерті було зареєстроване за адресою: місто Київ, вулиця Касіяна
Василя, будинок 6-а, квартира 23, та здійснює розшук Фесуна Анатолія Григоровича,
24 листопада 1949 року народження, та усіх
інших наявних спадкоємців померлої.
Прохання спадкоємцям з’явитись або надіслати відповідну заяву до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального
округу Чорної Лариси Валеріївни за адресою:
03028, місто Київ, проспект Науки, будинок
29 для прийняття та оформлення спадщини.

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться —

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю. Поштова адреса: 03035,
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.35. тел./факс
+38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50; електронна пошта: OVD@
mepr.gov.ua,контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор
Департаменту.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону
та контактна особа)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки
надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю. Поштова адреса: 03035,
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.35. тел./факс
+38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50; електронна пошта: OVD@
mepr.gov.ua,контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор
Департаменту/
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження,
номер телефону та контактна особа)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 357 стр.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може
ознайомитися з ними
Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності — з 09.10.2020 р.
1. Коростишівська районна рада, м. Коростишів, вул. Дарбіняна, 11
з 09.10.2020 р., контактна особа — радник голови районної ради
Добрянська Дарина Сергіївна (04130) 5-24-48
2. Державне підприємство «Коростишівське лісове господарство»,
м. Коростишів, вул. Зарічна, 29 з 09.10.2020 р., контактна особа
— Нестерчук Віктор Петрович (04130) 5-13-50.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з
якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Приватний нотаріус Роменського районного нотаріального округу Сумської
області Кравченко А.В. повідомляє, що
після смерті
ШЕВЕРДА Марії Порфиріївни,
громадянки України, 22 серпня 1923 року
народження, яка померла 29 серпня 2008
року, останнім місцем реєстрації якої було: село Миколаївка, вулиця Басарабівка,
будинок 9, Роменського району Сумської
області, була заведена спадкова справа.
Просимо усіх спадкоємців у строк до 12
листопада 2020 року звернутися до нотаріуса за адресою: 42000, місто Ромни, вулиця Аптекарська, будинок 1 (офіс нотаріуса), або за телефонами: (05448) 5-18-85,
098-556-86-85, 066 430-24-47.

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

Четверта Харківська міська державна
нотаріальна контора повідомляє про те,
що після смерті
ЛОГАЧОВОЇ Віри Федорівни,
12.05.1954 року народження, померлої
29.07.2019 року в місті Харкові, відкрилася спадщина. Спадкоємцям, які бажають оформлювати спадщину, пропонується з’явитися до Четвертої Харківської міської державної нотаріальної
контори за адресою: м. Харків, вул. Василя Мельникова, 2.

20

УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
Про глобальне потепління і не тільки
Олександр КОСОВЕЦЬ,
член вченої ради Українського
географічного товариства,
для «Урядового кур’єра»
ПРОФЕСІЙНО. В «УК» 8 липня цього
року було опубліковано мою статтю про
нові кліматичні норми, визначені клімато
логами Центральної геофізичної обсерва
торії імені Бориса Срезневського для пері
оду із січня по червень. Минуло три міся
ці, і є змога оприлюднити нові кліматичні
норми ще для трьох місяців: липня, серп
ня і вересня.
Як видно з таблиці, лідерами потеплін
ня залишається північ України, яку пред
ставляють Чернігів і Київ: +1,6°С за 30 ро
ків. Найнижчі темпи потепління в Ужгороді
— 1 градус за кліматичний період. Отже, у
Центральній Європі темпи потепління по
вільніші, ніж на більшій частині України. За
опадами картина залишається строкатою,
однак на більшій частині України їх кіль
кість за перші дев’ять місяців року змен
шується, а це поряд з підвищенням тем
ператури повітря призводить до дефіци
ту вологи, який у 2020 році спостерігався
у всій Україні.
У попередній публікації запропоновано
відновити самостійність гідрометслужби у
статусі державної служби з питань гідро
метеорології, моніторингу природного се
редовища (Держгідрометмоніторинг).
На жаль, уряд в цьому напрямі не
зробив жодних кроків. Можливо, ця за
тримка з реалізацією згаданої пропо
зиції доречна, бо в мене після нещо
давнього відвідування Рівненської АЕС
виникла ідея створити у складі відрод
женої гідрометслужби сейсмічний на
прям роботи. В Україні нині нема єди

ної структури, яка відстежує земле
труси. МАГАТЕ зобов’язує АЕС Украї
ни оснастити сейсмографами, перший
з яких встановлено в Вараші — міс
ті енергетиків Рівненської АЕС. Дані з
нього передають до підрозділу, який іс
нує у складі Міноборони України.
У НАН України є Інститут геофізики іме
ні С.І. Субботіна, який опікується кількома
сейсмічними станціями в Карпатах (рані
ше і в Криму). Однак вони оснащені ста
рим обладнанням, яке очевидно поступа
ється сучасному з Великої Британії, вста
новленому на Рівненській АЕС.
У Японії, Китаї, Індонезії сейсмічні під
розділи входять до складу гідрометеоро
логічних служб. Безумовно, загроза від
природних землетрусів у цих країнах на
багато вища, ніж в Україні.
Однак видобуток з надр України на
фти, газу, вугілля, різноманітних руд з ча
сом призведе до виникнення землетрусів
техногенного походження, тож пора готу
ватися до майбутніх загроз і створюва
ти відповідну структуру в Держгідромет
моніторингу. Наукове забезпечення її ді
яльності доцільно залишити за інститу
том геофізики імені С.І. Субботіна, а до
даткові сейсмографи встановити на всіх
АЕС України, що вимагає МАГАТЕ, і на
наявній мережі гідрометстанцій. Інфор
мація з розширеної мережі спостережень
має оперативно надходити до відповідно
го центру збору і обробки сейсмічної ін
формації.
Тож створення Держгідрометмоніто
рингу України — нагальна потреба, адже
він не тільки підніме рівень моніторингу за
бруднення природного середовища у кра
їні, а й створить сучасну сейсмічну службу
світового рівня.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

Нові місячні норми для IV кліматичного періоду
(1991-2020 рр).
Міста Параметри I півріччя
Чернігів температура
6,1
відхилення
+1,6
опади
268
відхилення
-12
Київ температура
7,1
відхилення
+1,6
опади
297
відхилення
-11
Львів температура
6,5
відхилення
+1,4
опади
360
відхилення
+6
Вінниця температура
6,2
відхилення
+1,4
опади
272
відхилення
-40
Харків температура
6,5
відхилення
+1,4
опади
255
відхилення
+8
Ужгород температура
8,7
відхилення
+0,9
опади
329
відхилення
-29
Чернівці температура
7,2
відхилення
+1,5
опади
307
відхилення
-33
Одеса температура
8,6
відхилення
+1,3
опади
226
відхилення
-3
Херсон температура
8,4
відхилення
+1,2
опади
221
відхилення
+11
Дніпро температури
7,3
відхилення
+1,2
опади
291
відхилення
+33

VII
20,5
+1,8
73
-7
21,3
+2,0
68
-20
19,0
+1,7
95
-7
20,0
+1,7
73
-19
22,0
+1,6
65
+4
21,2
+1,3
82
-4
20,5
+1,8
94
-9
23,3
+1,9
45
-4
23,8
+1,9
45
-4
22,7
+1,4
50
-6

VIII
19,3
+1,6
54
-13
20,4
+1,8
56
-13
18,5
+1,7
73
-3
19,3
+1,6
55
-13
21,1
+1,6
39
-11
21,1
+1,7
66
-5
20,0
+2,0
67
+6
23,1
+1,9
41
+7
23,3
+2,0
32
-6
22,1
+1,5
45
+8

IX
13,7
+0,9
53
10
14,9
+1,0
58
+11
13,5
+0,5
69
+11
14,1
+0,7
61
+15
15,1
+1,0
44
+3
15,9
+0,4
67
13
14,8
+0,5
55
+4
17,7
+0,6
42
+6
17,5
+1,1
36
-4
16,2
+0,8
43
+7

I-IX
10,0
+1,6
448
-22
11,0
+1,6
479
-33
10,0
+1,4
597
+7
10,1
+1,3
461
-57
10,8
+1,4
403
+4
12,2
+1,0
544
-25
11,0
+1,5
523
-32
12,8
+1,4
354
+6
12,8
+1,3
334
-3
10,3
+1,2
429
+42

ОГОЛОШЕННЯ  ОГОЛОШЕННЯ   ОГОЛОШЕННЯ   ОГОЛОШЕННЯ   ОГОЛОШЕННЯ   
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА
ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ КОНКУРС
для здобуття вищої освіти в аспірантурі
В очну денну, очну вечірню та заочну аспірантуру за спеціальностями:
221 Стоматологія; 222 Медицина; 224 Технології медичної діагностики та лікування; 226 Фармація, промислова фармація; 228 Педіатрія.
Для участі в конкурсі подаються такі документи: заява на ім’я голови Приймальної комісії (ректора); особовий листок по обліку кадрів; 2 фотокартки 3х4; автобіографія; копія диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення закладу
вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації (особи, які здобули відповідну
освіту за кордоном — копія нострифікованого диплома); для спеціальностей медичного спрямування: копія документа про закінчення клінічної ординатури та/чи
свідоцтво про спеціалізацію та сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю, що
відповідає спеціальності аспірантури; характеристика з місця роботи, завірена підписом керівника установи та печаткою; копія трудової книжки для працюючих (засвідчена печаткою за місцем роботи); медична довідка про стан здоров’я за формою № 086; список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності); наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності; копія ідентифікаційного
номеру, копія паспорта (стор. 2, 3, 11).
Паспорт, дипломи про вищу освіту, сертифікат/свідоцтво вступники пред’яв
ляють особисто.
Адреса: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112, НМАПО імені П. Л. Шупика, відділ
аспірантури та докторантури (к. 404, 405).
Прийом документів: з 15.10 по 10.11.2020; 10.00 — 13.00; 14.00 — 16.00.
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА
ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ КОНКУРС
для здобуття вищої освіти в магістратурі
В заочну магістратуру на небюджетні конкурсні пропозиції
за спеціальностями:
226 Фармація, промислова фармація; 281 Публічне управління та адміністрування.

Печатки філії «Деркульський кінний завод №63», філії «Стрілецький кінний завод №60», філії «Новоолександрівський кінний завод №64» Державного підприємства «Конярство України»
(код 37404165) вважати недійсними у зв’язку з їх втратою.
Державне підприємство «Конярство України» (код 37404165)
повідомляє про скасування усіх довіреностей, виданих ДП «Конярство України» до 15 липня 2020 року для представництва його інтересів в судах.
Державне підприємство «Конярство України» (код 37404165)
повідомляє Тапті Юрія Володимировича, Мартинюка Ярослава
Михайловича, Первак Аллу Сергіївну, Магомедова Мухтара Габібовича про скасування виданих їм ДП «Конярство України» довіреностей, а також про необхідність вказаних осіб отримати трудові книжки у зв’язку з їх звільненням.
Державне підприємство «Конярство України» (код 37404165)
повторно вимагає у Тапті Юрія Володимировича (щодо філії «Новоолександрівський кінний завод № 64» ДП «Конярство України»), Мартинюка Ярослава Михайловича (щодо філії «Стрілецький кінний завод № 60» ДП «Конярство України»),
Первак Алли Сергіївни (щодо філії «Деркульський кінний завод
№ 63» ДП «Конярство України»), Магомедова Мухтара Габібовича (щодо філії «Лимарівський кінний завод № 61» ДП «Конярство України») негайно повернути печатки, документацію, товарно-матеріальні цінності вказаних філій ДП «Конярство України»
новим керівникам цих філій, які вказані у Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні
підготовчого судового засідання в порядку спеціального
судового провадження
Обвинувачений Гнилицький А.В., 12.02.1985 р.н., уродженець
м. Прага зареєстрований за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціонолістів, буд. 63-А, кв. 110, який відповідно до ст. ст. 297-5, 323
КПК України викликається у підготовче судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке призначено на
09 год. 00 хв. 06 листопада 2020 року в приміщенні Зарічного
районного суду м. Суми за адресою: м. Суми, пров. Академічний, 13, каб. 100.
Головуючий суддя Мальована-Когер В.В.

Для участі в конкурсі подаються такі документи: заява на ім’я голови Приймальної комісії (ректора); копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; копія військово-облікового документа — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством); копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього; копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього
незалежного оцінювання (для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту; чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
Паспорт, диплом про вищу освіту, сертифікат/екзаменаційний листок вступниВтрачений судновий білет на мале прогулянкове судно «Проки пред’являють особисто.
Адреса: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112, НМАПО імені П. Л. Шупика, При- грес 2М» № ДАП 1753К, виданий на Гаврилюк Юрія Геннадійоймальна комісія (к. 54).
вича,
Прийом документів: з 15.10 по 10.11.2020 щовівторка та щочетверга (у робовважати недійсним.
чі дні) з 14.00 до 17.00.

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

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД

8..13
4..9

7..12
4..9

ЦЕНТР

СХІД

15..20
8..13

19..24
8..13

ПІВДЕНЬ

сонячно

17..22
9..14

мінлива
хмарність
хмарно
дощ

напрям
вітру

гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 17 ЖОВТНЯ
Oбласть

Нiч

Київська

+4 +9 +8 +13

Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

+3 +8
+4 +9
+5 +10
+4 +9
+3 +8
+3 +8
+3 +8
+2 +7
+4 +9
+4 +9
+4 +9
+6 +11

День
+8 +13
+9 +14
+10 +15
+8 +13
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+6 +11
+8 +13
+9 +14
+7 +12
+11 +16

Oбласть

Нiч

Черкаська

+7 +12 +13 +18

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

+8 +13
+8 +13
+9 +14
+11 +16
+9 +14
+9 +14
+10 +15
+7 +12
+10 +15
+8 +13
+10 +15
+7 +9

День
+15 +20
+14 +19
+16 +21
+15 +20
+16 +21
+18 +23
+19 +24
+15 +20
+18 +23
+19 +24
+20 +25
+10 +12

Укргiдрометцентр

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська перебуває кримінальна справа № 426/1211/17 (провадження
№ 1-кп/204/73/20) за обвинуваченням Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24 червня 1964 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.
258 КК України, Патрушева Андрія Олександровича, 08 грудня 1967
р.н., у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2
ст. 27, ч. 2 ст. 28 ст. 437 КК України, Гурєєва Олександра Васильовича, 13 липня 1960 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258
КК України.
Обвинувачені Плотницький Ігор Венедиктович, Патрушев Андрій
Олександрович, Гурєєв Олександр Васильович, викликаються в судове засідання на 21 жовтня 2020 року на 13:00 годину у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77-б, каб. № 23. Справа розглядається під головуванням судді Білик І.А.
Після опублікування оголошення про виклик в пресі обвинувачені вважаються повідомленими про дату, час і місце розгляду справи.
Наслідки неприбуття обвинувачених до суду передбачені ст. 139, 323
КПК України.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО
СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Черкашин Сергій Віталійович, 11.04.1986 року народження, останнє відоме місце проживання: Херсон, вул. Димитрова, 23, кв. 97, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, повідомляє
ться про те, що 21.08.2019 року Херсонським міським судом Херсонської області по кримінальному провадженню №22015230000000031
за обвинуваченням Черкашина Сергія Віталійовича за ст. 258-3 ч. 1 КК
України постановлено ухвалу про здійснення розгляду справи за відсутністю обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціального судового провадження.
Також Черкашин С.В. повідомляється про те, що йому необхідно
з’явитися 22.10.2020 року о 13-00 год. у каб. 208 до Херсонського
міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, для участі у розгляді кримінального провадження
№766/5462/18 за ст. 258-3 ч. 1 КК України як обвинуваченому.
Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua
Суддя Корольчук Н.В.

02.10.2020 Національний банк України
прийняв рішення про виключення з Державного реєстру фінансових установ ТДВ «СК «УКРФІНСТРАХ» (код ЄДРПОУ 35427589).
Вказане рішення було прийнято на підставі заяви ТДВ
«СК «УКРФІНСТРАХ».
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