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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МИХАЙЛО ФЕДОРОВ:
«Цифрове свідоцтво про 

народження — можливість 
для обох батьків більше 

не хвилюватися за 
наявність паперової копії 

документа. Воно має таку 
саму юридичну силу,  

як і паперовий 
аналог».

«Нептун» закуплять 
ще цього року

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Рішення про закупівлю берегового ра
кетного комплексу «Нептун» та іншого ракетного обладнання Мін
оборони ухвалить ще цього року. І це попри те, що плановим фі
нансовим ресурсом на 2020й коштів на його закупівлю передбаче
но не було. За словами міністра оборони Андрія Тарана, з цією ме
тою буде здійснено перерозподіл коштів у межах державного обо
ронного замовлення. Ще 23 серпня він підписав наказ про прийнят
тя комплексу на озброєння ЗСУ. А рішенням про закупівлю комп
лексу в межах фінансових можливостей цього року відомство де
монструє беззаперечну зацікавленість мати якомога швидше «Не
птун» у військах.

«Тепер комплекс можна замовляти і закуповувати як серійний зра
зок. Найближчим часом сформуємо офіційне замовлення, завдання 
щодо кількості й термінів постачання. Необхідні кошти для закупівлі у 
наявності», — цитує пресслужба Міноборони слова очільника відом
ства. Наступним етапом, на думку Андрія Тарана, має стати робота 
над створенням корабельного варіанта комплексу «Нептун». 

13–15%
з наявних понад 4,6 тисячі апаратів 

ШВЛ у відділеннях інтенсивної терапії 
використовують нині для забезпечення 

дихання хворих 
ЗВІТ. Глава держави виступив зі щорічним посланням  
до Верховної Ради  

«Українці мають бути 
згуртованими як ніколи»

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації 
про можливість для батьків дітей віком до 14 років 
сформувати цифрову метрику в мобільному  
застосунку Дія 2.0.
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ДОКУМЕНТИ

Заступниця міністра розвитку громад  
та територій Наталія Хоцянівська розповіла 
«УК» про розв’язання проблем комунальної 
галузі заради цивілізованих відносин між 
споживачами й надавачами послуг

ЕКСКЛЮЗИВ

Постанова Кабінету Міністів 
України «Про затвердження 
Порядку здійснення моніторингу 
та звітності щодо викидів 
парникових газів»
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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 вибо-

рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів 

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 де-
путатів 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 вар-
тість 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, за-
кладам, 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 мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата в народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії 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. 
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ОГОЛОШЕННЯ

ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові)

Код ЄДРПОУ  00686279  
фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних 

осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера об-

лікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому ор-

гану і мають відмітку у паспорті)

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 41300, Сумська область, м. Кролевець, вул. Тран-

спортна, 34, тел. (05453) 5-14-50
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1.
Планована діяльність, її характеристика
Проектом передбачається нове будівництво під’їзних залізничних колій 

до підприємства ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод» .
Технічна альтернатива 1.
Будівництво під’їзних залізничних колій для ТОВ «Кролевецький комбі-

кормовий завод»  при станції Кролевець. Технічна альтернатива 1 є най-
більш ефективною як з економічної, технологічної, так і з екологічної то-
чок зору для забезпечення планової діяльності при незначному негативно-
му впливі на навколишнє природне середовище.

Технічна альтернатива 2.
Технічна альтернатива 2 — використання автомобільного транспорту. 

Відмова від реалізації будівництва планованої діяльності призведе до ви-
користання автомобільного транспорту для виконання транспортних та 
вантажно-розвантажувальних операцій на підприємстві, що в свою чергу 
призведе до збільшення автомобілепотоку у районі розміщення підприєм-
ства та до збільшення навантаження на прилеглі автодороги.

3.  Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернати-
ва 1.

Об’єкт будівництва знаходиться на території існуючого підприємства за 
адресою: вул. Транспортна, 34, м. Кролевець, Сумська область.

Земельні ділянки під будівництво площею: 0,2093 га з када-
стровим номером 5922610100:01:008:0470;  0,4023 га з  кадастро-
вим номером 5922610100:01:008:0466;  02236 га з кадастровим но-
мером 5922610100:01:008:0238; 0,6535 га з кадастровим номером 
5922610100:01:008:0383 знаходяться у користуванні ТОВ «Кролевецький 
комбікормовий завод»  на підставі договору суперфіції від 23.07.2019 р.; 
0,5499 га  з кадастровим номером 5922610100:01:008:0387  — договір су-
перфіції від 17 вересня 2015 р. 

Земельні ділянка під будівництво площею: 0,0294 га з кадастро-
вим номером 5922610100:01:008:0512; 0,01711 га з кадастровим но-
мером 5922610100:01:008:0510 знаходяться у користуванні ТОВ «Кро-
левецький комбікормовий завод»  на підставі договору оренди зем-
лі від 17.04.2020 р.. Ділянка площею 0,0886 га з кадастровим номером 
5922610100:01:008:0368  — договір оренди землі від 19.12.2019 р.  Ділян-
ка  площею 0,8514 га  з кадастровим номером 5922610100:01:008:0467 — 
договір оренди землі від 31.07.2018 р.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернати-
ва 2.

Не розглядається, оскільки плановане будівництво можливе лише на 
даній земельній ділянці, у місці примикання залізничних колій підприєм-
ства до залізничних колій ст. Кролевець (до існуючої під’їзної колії № 16 
згідно з ТУ на примикання №18/22)  та не потребує  додаткового земле-
відводу.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Визначається забезпеченням робочими місцями працездатного насе-

лення, сплатою податків в місцевий бюджет, покращення економічної си-
туації регіону, забезпечення регіону високоякісною продукцією.

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

До складу об’єкту «Нове будівництво під’їзних залізничних колій з пунк-
том приймання зернових та дизпалива по вул. Транспортна в м. Кроле-
вець, Сумська область» входить:

• під’їзні залізничні колії; 
• капітальний ремонт підвищеної колії № 14;
• ваги вагонні тензометричних типу ВСВ-150-15(4);
• локомотивне депо на два стійла;
• освітлення стрілочних переводів.
Проектом передбачається будівництво нових та приведення характе-

ристик існуючих колій до технічних вимог діючих нормативних документів, 
що дозволить безпечне використання технологічного обладнання, вста-
новленого на коліях. Загальна протяжність всіх колій  — 2525 м.

Також передбачена реконструкція естакадної частини станційної колії 
№ 14 для вивантаження сипучих матеріалів. Довжина підвищеної колії, що 
підлягає реконструкції, згідно з висновком №900 від 22.10.2018 КЦД-ШС 
становить — 72,0м. Повна довжина підвищеної колії для розвантаження 
сипучих матеріалів становить — 144,0 м, висота — 2,65 м від рівня плану-
вання розвантажувального майданчика до головки рейки.

Для контролю ваги вантажів проектом передбачається встановлення на 
залізничних коліях — ваг вагонних тензометричних типу ВСВ-150-15(4) 
для зважування вагонів у статичному режимі.

Для виконання ремонту рухомого складу передбачається будівництво 
локомотивного депо на два стійла з побутовими приміщеннями.

Пункт приймання зернових та дизпалива розробляється за окремим 
проектом.

6.  Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернатива-
ми: щодо технічної альтернативи 1

Запланована діяльність проводиться в межах відведених земель, сані-
тарно-захисна зона витримується.

Основними екологічними обмеженнями є:
•  дотримання значень гранично-допустимих концентрацій забруднюю-

чих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
• дотримання норм шумового навантаження на межі санітарно-захис-

ної зони;
• дотримання  санітарно-епідеміологічних нормативів;
•  дотримання норм зберігання та утилізації відходів відповідно до ви-

мог санітарно-гігієнічних норм.
Планована діяльність відповідає діючому природоохоронному законо-

давству.
щодо технічної альтернативи 2
Екологічні обмеження щодо технічної  альтернативи 2 відсутні, оскіль-

ки альтернатива 1 є найбільш ефективною як з економічної, технологічної, 
так і з екологічної точок зору для забезпечення планової діяльності при не-
значному негативному впливі на навколишнє природне середовище.

щодо територіальної альтернативи 1:
• містобудівні умови та обмеження;
• технічні умови щодо інженерного забезпечення укладки колії;
• розмір санітарно-захисної зони.
щодо територіальної альтернативи 2
Екологічні обмеження щодо територіальної альтернативи 2 не розгля-

далися, оскільки територіальна альтернатива 1 є оптимальним варіантом.
7.  Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтер-

нативами: щодо технічної альтернативи 1:
Еколого-інженерна  підготовка  і  захист  території  виконані  з  ме-

тою  забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а та-
кож забезпечення виконання охоронних відновлюваних, захисних та ком-
пенсаційних заходів.

Інженерна підготовка включає планування території, влаштування фун-
даментів, технологічних майданчиків, проїздів. При розробці проекту під 
кожен фундамент, майданчики та ін. всі заходи з еколого-інженерної під-
готовки та захисту території від несприятливих природних явищ (зсуви, 
ерозія, підтоплення та ін.) будуть розроблятися з урахуванням результатів 
інженерно-геологічних вишукувань.

Інженерно-геологічні, екологічні, топографо-геодезичні вишукування 
будуть виконуватися в повному обсязі згідно із законодавством. Проек-
тні рішення в період будівництва і експлуатації будуть забезпечувати ра-
ціональне використання ґрунту. Передбачені охоронні, захисні та компен-
саційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
Санітарно-захисна зона від об’єкта планованої діяльності повністю ви-

тримується.
щодо територіальної альтернативи 2
Не  розглядається, оскільки  плановане  будівництво  можливе  лише  на  

даній  земельній  ділянці, у місці примикання залізничних колій підприєм-
ства до залізничних колій ст. Кролевець.

8.  Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо тех-
нічної альтернативи 1:

При виконанні підготовчих та будівельних робіт  передбачається  вплив:
• на атмосферне повітря — викидами забруднюючих речовин під час 

виконання будівельних робіт: будівельної техніки, автотранспорту, фарбу-
вальних та зварювальних робіт;

• на ґрунтові води — можливими проливами нафтопродуктів від тран-
спортних засобів та будівельної техніки;

• на ґрунти — тимчасовим складуванням будівельних матеріалів та кон-
струкцій, розміщенням можливих відходів;

• на рослинний та тваринний світ — планована діяльність здійснюєть-
ся на промислово-освоєній території, негативного впливу на рослинний та 
тваринний світ здійснюватися не буде;

• на соціальне середовище — при виконанні природоохоронних заходів 
та санітарних норм шкідливий вплив практично відсутній;

• на техногенне середовище  — вплив відсутній.
При експлуатації передбачається вплив на:
• атмосферне повітря — викиди забруднюючих речовин від роботи си-

лових установок локомотивів;
• ґрунти — утворення побутових та виробничих відходів, які тимчасово 

зберігаються на території у відведених місцях, далі передаються спеціалі-
зованим підприємствам;

• соціальне середовище — погіршення основних соціально-побутових 
умов життєдіяльності населення внаслідок планованої діяльності не пе-
редбачається;

• техногенне середовище  — вплив відсутній.
щодо технічної альтернативи 2 не розглядалися, оскільки технічна аль-

тернатива 1 є оптимальним варіантом з економічної та екологічної точок 
зору для забезпечення планової діяльності при незначному негативному 
впливі на навколишнє природне середовище.

щодо територіальних  альтернатив 1,2 не розглядалися.
9.  Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 

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

Пункт  10 частина 3 статті 3 Закону  України «Про оцінку впливу на до-
вкілля».

10.  Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскор-
донного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких мо-
же зазнати значного негативного транскордонного впливу (заче-
плених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля 
відсутні.

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

Планується провести дослідження впливу планової діяльності на пові-
тря, ґрунт, поверхневі води, рослинний та тваринний світ, техногенне та 
соціальне середовище під час будівництва та експлуатації об’єкту. Розро-
блення заходів по зниженню негативних впливів на довкілля та підвищен-
ня екологічного благополуччя.

12.  Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості

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 до-
вкілля — це процедура, що передбачає:

• підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля;

• 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 інформації, отриманої від громадськості під час громадсько-
го обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонно-
го 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 про-
вадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього пові-
домлення.

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

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду упо-
вноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можли-
вість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських 
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

13.  Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право на-
дати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлен-
ня, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цьо-
го повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ва-
ших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропози-
цій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих 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 довкіл-
ля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громад-
ського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інфор-
мація 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 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається  Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції 
у Сумській  області______________________________________________

              (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15.  Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльнос-
ті, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси-
лати до

Департаменту захисту довкілля та енергетики 
Сумської  обласної державної адміністрації.

Поштова адреса: 40000, м. Суми, пл. Незалежності, 2.
Електронна адреса:   ovd.sumy@ gmail.com, т(0542) 77-08-61.

Контактна особа: : Шкробот Інна Вікторівна  
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса,  

номер телефону та  контактна особа)

_____________________________________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,не зазначається суб’єктом  господарювання)

______________________________________________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

ДОКУМЕНТИ

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

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 14
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua

«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 
п’ятницю та суботу

Зам. № 80 530
Загальний тираж за вересень 263 508

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть iнформацiї 
та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ
13..18

3..8

13..18
3..8

13..18
3..8

16..21
7..12

13..18
3..8

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність
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дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +3 +8 +13 +18 Черкаська +3 +8 +13 +18
Житомирська +3 +8 +13 +18 Кіровоградська +3 +8 +14 +19
Чернігівська +3 +8 +11 +16 Полтавська +3 +8 +13 +18
Сумська +2 +7 +11 +16 Дніпропетровська +4 +9 +14 +19
Закарпатська +3 +8 +13 +18 Одеська +7 +12 +16 +21
Рівненська +3 +8 +13 +18 Миколаївська +7 +12 +16 +21
Львівська +3 +8 +14 +19 Херсонська +7 +12 +16 +21
Івано-Франківська +3 +8 +14 +19 Запорізька +5 +10 +14 +19
Волинська +3 +8 +13 +18 Харківська +3 +8 +11 +16
Хмельницька +3 +8 +13 +18 Донецька +3 +8 +13 +18
Чернівецька +3 +8 +14 +19 Луганська +2 +7 +11 +16
Тернопільська +3 +8 +13 +18 Крим +7 +12 +15 +20
Вінницька +3 +8 +13 +18 Київ +6 +8 +16 +18

Укргiдрометцентр

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-

ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 22018060000000011 (номер справи 
1-кп/243/782/2020) за обвинуваченням Кульназарова Миколи Берікови-
ча, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258 ч. 1,  
ст. 260 ч.2 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Фалін І.Ю. 
викликає обвинуваченого Кульназарова Миколу Беріковича, який зареє-
стрований за адресою: Житомирська область, м. Коростишів, пров.Дачний, 
13, у судове засідання, яке відбудеться 29 жовтня 2020 року о 14.30 у залі 
судового засідання № 5.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигля-
ді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд від-
кладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів 
до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити 
ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього 
грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 

при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Тітов Герман Васильович, 21.07.1963 року народження, 
який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Фо-
міна, буд. 8, кв. 57, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися  26 жовтня  2020 року, 27 жовтня 2020 року в період часу з 
09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. до каб. 306 СВ 2 Управління (з дислокацією у  
м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях до слідчого Заїки Вадима Васильовича за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд.33, для ознайомлення з матеріалами 
кримінального провадження, отримання обвинувального акта, реєстру ма-
теріалів кримінального провадження та проведення інших слідчих, процесу-
альних дій при здійсненні спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні №22016101110000209 за ч. 1 ст.258-3 КК України. У 
разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслід-
ки, передбачені ст.139 КПК України.

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетров-
ська 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 Украї-
ни, Патрушева Андрія Олександровича, 08 грудня 1967 р.н., у вчиненні зло-
чинів, 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 Олек-
сандрович, Гурєєв Олександр Васильович викликаються в судове засідання 
на 30 жовтня 2020 року на 12:30 годину у приміщення Красногвардійсько-
го 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 вва-
жаються повідомленими про дату, час і місце розгляду справи. Наслідки 
неприбуття обвинуваченого до суду передбачені ст. 139, 323 КПК України.

Краматорський міський суд Донецької області розглядає кримінальну 
справу №234/9109/15-к (провадження №1-кп/234/23/18) за обвинуваченням 
Келемана Сергія Ярославовича за ст.258-3 ч. 1 КК України. 

Викликається обвинувачений: Келеман Сергій Ярославович, який прожи-
ває за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Хабаровська, 40-7 
на 29 жовтня 2020 року о 09-00 годині для участі у судовому засіданні, яке 
відбудеться в приміщенні Краматорського міського суду Донецької облас-
ті за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, 
каб. №22/3. 

Суддя А.О. Михальченко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріуполь, 
проспект Перемоги, 6) розглядає кримінальне провадження за обвинува-
ченням Шишкова Віктора Вікторовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Шишков Віктор Вікторович викликається на 30 жовтня 
2020 року о 12-45 годині до Орджонікідзевського районного суду міста  
Маріуполя Донецької області для участі в розгляді кримінального прова-
дження.

Головуючий суддя Костромітіна О.О.

Оголошення про проведення конкурсу
1. Замовник та головний розпорядник коштів: Управління державної охо-

рони України.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037478
1.3. Місцезнаходження: 01024, м. Київ-24, вул. Богомольця, 8.
1.4. Посадова особа замовника для зв’язку з учасниками: Шкурупій Єв-

генія Ігорівна, м. Київ, вул. Садова, 1/14, тел. (044) 253-71-32, режим робо-
ти з 9.00 до 17.00.

2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом: 40 000 000 (сорок 

мільйонів) грн. 00 коп. з урахуванням ПДВ.
3. Веб-портал, де розміщено повний текст конкурсної документації:  

www.do.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: Будівництво (придбання) житла на 

умовах пайової участі та на вторинному ринку в місті Києві для військово-
службовців Управління державної охорони України

4.2. Місце поставки товарів, виконання робіт: м. Київ
4.3. Строк поставки товарів, виконання робіт: до 01.12.2020 року.
4.4.  Вимоги до житлових приміщень зазначені в конкурсній документації.
5. Місце подання конкурсної пропозиції: м. Київ, вул. Садова, 1/14, 

каб. № 303, 01021 з 9.00 до 17.00.
6. Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій:
до 11:00  «   02»     листопада 2020 року.  
7. Розкриття конкурсних пропозицій: 
7.1. Місце: м. Київ, вул. Богомольця, 8, 01024, каб. № 209 (представни-

кам учасника мати при собі довіреність та документ, що засвідчує особу).
7.2. Дата і час: 12:00  «   02»    листопада 2020 року.  

Повістка про виклик обвинуваченої в судове засідання
Обвинувачена Лященко Людмила Миколаївна, 06.11.1965 року наро-

дження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст. 323 КПК України викликаєть-
ся в судове засідання, яке відбудеться 23 жовтня 2020 року о 09 год. 30 хв. 
у приміщенні Ленінського районного суду м. Полтави за адресою: м. Пол-
тава, вул. А. Кукоби, 37, для участі в судовому засіданні як обвинувачена.

Обвинувачена Лященко Л.М. зареєстрована за адресою: Донецька обл., 
м. Лиман, вул. Леваневського, 42.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст.ст. 
138, 323 КПК України.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена вважається пові-
домленою про дату, час та місце розгляду справи.

Суддя Н.І. Крючко

Розшукуються спадкоємці померлого 09.01.2020 року Бруккера Пе-

тра Івановича, 02.05.1958 року народження, яким необхідно звернутися до 

П’ятої Харківської міської державної нотаріальної контори (колишня Оди-

надцята Харківська ДНК) за адресою: 61146, місто Харків, вул. Валентинів-

ська, 27 «Г».

Адмінколегія Північного міжобласного ТВ АМКУ прийняла рішення від 
24.09.2020 №60/58-р/к у справі №25/60/27-рп/к.20 про вчинення ТОВ «Тех-
носнаб» (31243650) та ФОП Страшним О.В. (3247411155) порушення, яке 
передбачене п.1 ст.50 та п.4 ч.2 ст.6 ЗУ «Про захист економічної конкурен-
ції». Рішенням накладені штрафи: ТОВ «Техноснаб» — 80 тис. грн, ФОП 
Страшний О.В. — 80 тис. грн.

З текстом рішенням можна ознайомитись на офіційному веб-сайті АМКУ 
за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

П’ятою Харківською міською державною нотаріальною конторою 
оформлюються спадкові права до майна померлого 01 серпня 2003 року 
Чаплинського Віталія Леонідовича, 1926 року народження; місце його про-
живання на день його смерті було зареєстровано: місто Харків, вулиця Смо-
ленська, будинок № 5-А. Спадкоємиці померлого, Гагаратій Ніні Віталіївні, 
04 липня 1949 року народження, необхідно протягом десяти днів з дати опу-
блікування цього оголошення надати до вищезазначеної нотаріальної кон-
тори за адресою: 61146, м. Харків, вулиця Валентинівська, 27Г, документи, 
що вона є особою з інвалідністю будь-якої групи з доказами прийняття нею 
цієї спадщини. При ненаданні цих документів спадщину буде оформлено 
спадкоємцям, які прийняли її.

Втрачений студентський квиток, виданий університетом КУБГ  

на ім’я Суботовська Марина Сергіївна,  

вважати недійсним 

Любіченковська А.Є., приватний нотаріус Запорізького міського нота-

ріального округу, повідомляє Кучеряву Альону Олександрівну та Кучеря-

ву Тетяну Олександрівну про заведення спадкової справи після померло-

го 17 квітня 2020 р. Кучерявого Олександра Петровича. Спадкоємцям про-

поную звернутись до нотаріуса за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний,  

буд. 148А; кв. 43,44.

ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» повідомляє про втрату бланку суворої звітності по-

лісу ОСЦПВ в кількості 4 шт.: А03729987, А02430730-2430731, А02450148. 

Вважати зазначені бланки недійсними.

ОГОЛОШЕННЯ

Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального окру-

гу Котляр А.І. викликає спадкоємців померлої 12.07.2020 року гр. Се-

менової Валентини Іванівни. (Звертатись за адресою: Запорізька обл.,  

м. Запоріжжя, вул. 8 Березня, буд. 76, прим. 13, тел. 0978263618)

Спадкоємців померлої Шейко Тамари Дмитрівни  

просимо звернутися до Другої Херсонської державної нотаріальної  

контори (м. Херсон, вул. Рішельєвська, 21).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 жовтня 2020 р. № 1231-р 
Київ

Про схвалення проекту Угоди (у формі обміну 
нотами) між Урядом України та Урядом Японії  

про надання гуманітарної допомоги Україні у вигляді 
лікарського засобу Favipiravir (Avigan)

1. Схвалити проект Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Уря-
дом Японії про надання гуманітарної допомоги Україні у вигляді лікарського засо-
бу Favipiravir (Avigan).

2. Міністерству охорони здоров’я забезпечити належне виконання Угоди, схвале-
ної цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 жовтня 2020 р. № 1235-р 
Київ

Про призначення заступників Головного  
Прикордонного Уповноваженого України

Призначити:
заступником Головного Прикордонного Уповноваженого України на українсько-

білоруській, українсько-польській, українсько-словацькій, українсько-угорській та 
українсько-румунській ділянках державного кордону Бабюка Віктора Борисовича, на-
чальника Західного регіонального управління Державної прикордонної служби Укра-
їни, увільнивши від цих обов’язків Єгорова Володимира Сергійовича та Курнікова Ва-
лерія Валерійовича;

заступником Головного Прикордонного Уповноваженого України на українсько-
молдовській та українсько-румунській ділянках державного кордону Мула Сергія 
Анатолійовича, начальника Південного регіонального управління Державної прикор-
донної служби України, увільнивши від цих обов’язків Косіка Сергія Миколайовича;

заступником Головного Прикордонного Уповноваженого України на українсько-
румунській ділянці державного кордону Костура Олега Івановича, начальника Регі-
онального управління Морської охорони Державної прикордонної служби України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 жовтня 2020 р. № 1232-р 
Київ

Про утворення Організаційного комітету з підготовки 
та відзначення 150-річчя з дня народження Василя 

Стефаника
1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення  150-річчя з дня 

народження Василя Стефаника у складі згідно з додатком.
2. Надати голові Організаційного комітету право затверджувати його персональ-

ний склад та вносити в разі потреби до нього зміни.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 9 жовтня 2020 р. № 1232-р
СКЛАД 

Організаційного комітету з підготовки та відзначення 150-річчя  
з дня народження Василя Стефаника

Міністр культури та інформаційної політики, голова Оргкомітету
Заступник Міністра культури та інформаційної політики, заступник голови Оргкомітету 
Заступник Міністра юстиції
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Заступник Міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції
Голова Держкіно 
Перший заступник Голови Держкомтелерадіо
Перший заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації 
Керівник апарату Івано-Франківської облдержадміністрації 
Директор Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук (за згодою)
Генеральний директор Львівської національної наукової бібліотеки України імені  

В. Стефаника (за згодою)


