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«Тимчасовий режим 
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заощадженим теплом
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Кількість лікарняних 
зростає

НЕВТІШНА СТАТИСТИКА. Фонд соціального страхування Укра-
їни фіксує значне зростання кількості листків непрацездатності, що 
надають на оплату до ФССУ. Динаміка їх збільшення спостерігаєть-
ся з початку осені. Відповідно зростають видатки фонду. 

За оперативними даними, у жовтні цього року кількість лікарня-
них порівняно з вереснем збільшилася на 48,9%, на 35,4% зросла 
кількість днів непрацездатності, сума витрат зросла на 38,7%, або 
на 334,7 мільйона гривень.

Зростання числа листків і днів непрацездатності пов’язане із се-
зонним підвищенням захворюваності на респіраторні хвороби, збіль-
шенням потреби у догляді за хворими дітьми, ізоляцією від COVID-19 
контактних осіб, а також безпосереднім захворюванням на корона-
вірусну недугу. Темпи зростання кількості листків тимчасової непра-
цездатності найбільші  в регіонах, у яких обласні центри зараховано 
до «червоного» та «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки. 

Упродовж жовтня ФССУ прийняв на оплату понад 396 тисяч 
листків непрацездатності. Загальна сума становить 1,2 мільярда 
гривень.

Висотка за планом 
МІСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ. Коли нарешті українські міста матимуть сучасне архітектурне 
обличчя, не втрачаючи духу минулого і зручності для городян? «Урядовий кур’єр» аналізував 
проблему на прикладі Черкас 

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр» 

Черкаси відомі широкому зага-
лу як обласний та районний 

адміністративний центр на пра-

вому березі Дніпра, в якому жи-
ве майже 284 тисячі людей (2015), 
місто великої хімії. Остання назва, 
правда, трохи застаріла, адже з хі-
мічних виробництв стабільно пра-
цює тільки ПАТ «Азот».

Черкаси — історичне місто. 
Хоч у його історії ще багато білих 
плям. Зокрема й стосовно часу за-
снування тривають запеклі дис-
кусії та суперечки. Беззаперечно, 
що як постійне поселення Черка-

си відомі принаймні з кінця XIII 
століття. 

До теми забудови Черкас спону-
кала звернутися недавня оказія, 
що трапилася в обласному центрі. 
Будівельна компанія «Надія» вирі-

шила спорудити в історичній час-
тині висотний будинок. А для цьо-
го необхідно знести, як на сучас-
ний погляд, непоказну одно-
поверхову будівлю по вулиці 
Байди Вишневецького, 2. 3
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ. Для опалення помешкань пелетами  
та дровами треба створити біржу цих товарів
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ОГОЛОШЕННЯ
____________________________________
(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

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  
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
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 на залізобетонних шпалах та рей-
ках типу Р-65. Перевагами залізобетонних шпал є довговічність (зазви-
чай не менше 50 років), забезпечення високої стійкості рейкового шляху 
й плавності ходу рухомого складу. Крім того, застосування залізобетон-
них шпал дає змогу зберегти деревину. Тому технічна альтернатива 1 є най-
більш ефективною з економічної та технологічної точок зору для забезпе-
чення планової діяльності при незначному негативному впливі на навколиш-
нє природне середовище.

Технічна альтернатива 2.
Технічна альтернатива 2 — будівництво під’їзних залізничних колій на 

дерев’яних шпалах та рейках типу Р-50. Оскільки дерев’яні шпали швидше 
зношуються, тому потребують заміни раз в 3-5 років. Під час будівельних 
робіт із заміни дерев’яних шпал будуть утворюватися додаткові викиди в ат-
мосферне повітря від будівельної техніки. Тому використання технічної аль-
тернативи 2 є недоцільним.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 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 кадастровим 
номером 5922610100:01:008:0512; 0,01711 га з кадастровим номером 
5922610100:01:008:0510 знаходяться у користуванні ТОВ «Кролевецький 
комбікормовий завод» на підставі договору оренди землі 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. Ділянка площею 0,8514 га з ка-
дастровим номером 5922610100:01:008:0467 — договір оренди землі від 
31.07.2018 р.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається, оскільки плановане будівництво можливе лише на да-

ній земельній ділянці, у місці примикання залізничних колій підприємства 
до залізничних колій ст. Кролевець (до існуючої під’їзної колії № 16 згідно ТУ 
на примикання №18/22) та не потребує додаткового землевідводу.

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

ня, сплатою податків в місцевий бюджет, покращення економічної ситуації 
регіону, забезпечення регіону високоякісною продукцією.

5  Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої  
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

До складу об’єкта «Нове будівництво під’їзних залізничних колій з пунк-
том приймання зернових та дизпалива по вул. Транспортна в м. Кролевець, 
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 характерис-

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

Також передбачена реконструкція естакадної частини станційної колії № 
14 для вивантаження сипучих матеріалів. Довжина підвищеної колії, що під-
лягає реконструкції, згідно з висновком №900 від 22.10.2018 КЦД-ШС ста-
новить — 72,0 м. Повна довжина підвищеної колії для розвантаження сипу-
чих матеріалів становить — 144,0 м, висота — 2,65 м від рівня планування 
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 ло-
комотивного депо на два стійла з побутовими приміщеннями.

Пункт приймання зернових та дизпалива розробляється за окремим про-
ектом.

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

Запланована діяльність проводиться в межах відведених земель, санітар-
но-захисна зона витримується.

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

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

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

санітарно-гігієнічних норм.
Планована діяльність відповідає чинному природоохоронному законо-

давству. 
щодо технічної альтернативи 2 основними екологічними обмеженнями є:
• дотримання значень гранично-допустимих концентрацій забруднюючих 

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

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

санітарно-гігієнічних норм.

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 розгляда-

лися, 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 метою забез-

печення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпе-
чення виконання охоронних відновлюваних, захисних та компенсаційних за-
ходів.

Інженерна підготовка включає планування території, влаштування фун-
даментів, технологічних майданчиків, проїздів. При розробці проекту під ко-
жен фундамент, майданчики та ін. всі заходи з еколого-інженерної підго-
товки та захисту території від несприятливих природних явищ (зсуви, еро-
зія, підтоплення та ін.) будуть розроблятися з урахуванням результатів інже-
нерно-геологічних вишукувань.

Інженерно-геологічні, екологічні, топографо-геодезичні вишукування бу-
дуть виконуватися в повному обсязі згідно із законодавством. Проектні рі-
шення в період будівництва і експлуатації будуть забезпечувати раціональ-
не використання ґрунту. Передбачені охоронні, захисні та компенсаційні за-
ходи.

щодо технічної альтернативи 2
В складі проектної документації будуть передбачені заходи із забезпе-

чення охорони навколишнього природного середовища згідно з чинними в 
Україні нормами та правилами.

щодо територіальної альтернативи 1
Санітарно-захисна зона від об’єкта планованої діяльності повністю витри-

мується.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, оскільки плановане будівництво можливе лише на да-

ній земельній ділянці, у місці примикання залізничних колій підприємства 
до залізничних колій ст. Кролевець.

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

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

конання будівельних робіт: будівельної техніки, автотранспорту, фарбуваль-
них 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 здійснюється 
на промислово-освоєній території, негативного впливу на рослинний та тва-
ринний 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:
• на атмосферне повітря — викиди забруднюючих речовин від роботи 

силових установок локомотивів;
• на ґрунти — утворення побутових та виробничих відходів, які тимчасо-

во зберігаються на території у відведених місцях, далі передаються спеціа-
лізованим підприємствам;

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

• на техногенне середовище — вплив відсутній.
щодо технічної альтернативи 2 — співпадають з технічною альтернати-

вою 1.
щодо територіальної альтернативи 1.
Вплив планованої діяльності при будівництві та експлуатації знаходить-

ся в межах земельної ділянки ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод».
 щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається, оскільки плановане будівництво можливе лише на да-

ній земельній ділянці.
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 транскордон-
ного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може за-
знати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених 
держав)

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

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 повітря, 
ґрунт, поверхневі води, рослинний та тваринний світ, техногенне та соціаль-
не середовище під час будівництва та експлуатації об’єкту. Розроблення за-
ходів по зниженню негативних впливів на довкілля та підвищення екологіч-
ного 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 довкілля 
— це процедура, 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 
інформації, отриманої від громадськості під час громадського обгово-
рення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, 
іншої інформації;

• надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впли-
ву 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 повідо-
млення.

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 визна-
чає екологічні умови її провадження.

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості гро-
мадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваже-
ним 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 слу-
ханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громад-
ського обговорення.

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 коронавіру-
сом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня ска-

сування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначають-
ся 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  
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на  
довкілля

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 оцінки впли-
ву на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер спра-
ви про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідо-
млення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших заува-
жень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громад-
ськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля 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 господа-
рювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити заува-
ження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорен-
ня обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це вклю-
чається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

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

ної 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 
                   (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

у Сумській області____________________________________________
 

15.  Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту захисту довкілля та енергетики 
Сумської обласної державної адміністрації.

Поштова адреса: 40000, м. Суми, майдан 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)

Втрачений Судновий білет ДБ № 015709, виданий Державною 

службою морського та річкового транспорту 19.11.2018 р., на суд-

но АМУР № 2448, зареєстрований в Судновій книзі серії СК № 9623, з 

бортовим номером УОА9623К, власником якого є Згама Володимир 

Миколайович, вважати недійсним

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Луцького міськрайонного суду Волинської області зна-

ходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за №12012020020000045 від 29 листопада 2012 року про 
обвинувачення Жиліча Олександра Васильовича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 3 ст.28, ч.2 ст.358, ч. 3 ст.28, ч. 3 ст.358, 
ч.2 ст.364 КК України.

У зв’язку з цим суд викликає обвинуваченого Жиліча Олександра Ва-
сильовича, 08.02.1979 року народження, уродженця м. Ківерці Волинської 
області, жителя м. Луцьк, вул. Шота Руставелі, 11/77, в судові засідання, які 
відбудуться 23 листопада 2020 року о 10 год. 00 хв, 30 листопада 2020 ро-
ку о 10 год. 00 хв., 04 грудня 2020 року о 14 год. 30 хв., 11 грудня 2020 ро-
ку о 10 год. 00 хв. в приміщенні Луцького міськрайонного суду Волинської 
області за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 3, зал судових засідань № 5.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 297-5 КПК України з моменту опублікування 
повістки про виклик у засобах масової інформації  загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження підозрюваний (обвинувачений) вважається належним 
чином ознайомлений з її змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду кримінальне провадження здій-
снюватиметься за відсутності обвинуваченого (in absentia) в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя Ясельський І.В.

Оголошення про виклик до суду 
У провадженні Сихівського районного суду м. Львова знаходиться кри-

мінальна справа № 464/2308/14-к про обвинувачення Мялькіна Володими-
ра Михайловича за ч.4 ст.19, ч.2 ст.17 та п.п. «а», «и», «і» ст.93 КК України 
(1960 року), ч. 4 ст. 19, ч. 2 ст. 17 та п.п. «а», «з», «и», «і» ст.93 КК України 
(1960 року), ч. 3 ст.27, ч. 3 ст. 28 та п.п.6, 1, 9, 11, 12, 13 ч.2 ст.115 КК Украї-
ни, ч.2 ст.15, ч. 3 ст.27, ч. 3 ст.28 та п. п.6, 1, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст.115 КК Укра-
їни, ч. 1 ст.263 КК України, ч. 1 ст.263 КК України.

Ухвалою суду від 19 травня 2020 року постановлено здійснювати спеці-
альне судове провадження стосовно підсудного Мялькіна Володимира Ми-
хайловича.

На підставі вищевикладеного, викликаємо в судове засідання на 09.00 
год. 19 листопада 2020 року підсудного Мялькіна Володимира Михайлови-
ча, 04.01.1965 р.н., для розгляду вищезазначеної кримінальної справи, яка 
відбудеться в приміщенні Сихівського районного суду м. Львова (м. Львів, 
вул. Чоловського, 2).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження підсудний вважається 
належним чином ознайомленим з її змістом.

Головуючий Мичка Б.Р.
Судді Чорна С.З., Тімченко О.В.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500 м. Бахмут 
Донецька область вул. Миру, 5) розглядає кримінальне провадження за 
обвинуваченням Малєєвої Зінаїди Іванівни у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по даному кримінальному провадженню викликається до 
суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 307) для участі у роз-
гляді справи: Малєєва Зінаїда Іванівна, 08.09.1964 р.н. (яка зареєстрована 
та мешкає за адресою: Донецька область м. Вуглегірськ, вул. Калініна, 104) 
на 23 листопада 2020 року на 15 годину 45 хвилин.

Явка в судове засідання обов’язкова.
Суддя Л.В. Шевченко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 12 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 +1  +6 Черкаська -2  +3 +1  +6
Житомирська -2  +3 +1  +6 Кіровоградська -2  +3 +1  +6
Чернігівська +2  -3 0  +5 Полтавська +2  -3 0  +5
Сумська +1  -4 0  +5 Дніпропетровська +2  -3 +1  +6
Закарпатська 0  +5 +4  +9 Одеська 0  +5 +4  +9
Рівненська -2  +3 +1  +6 Миколаївська -2  +3 +3  +8
Львівська 0  +5 +4  +9 Херсонська -2  +3 +3  +8
Івано-Франківська +2  -3 +3  +8 Запорізька +2  -3 +3  +8
Волинська 0  +5 +3  +8 Харківська +1  -4 0  +5
Хмельницька -2  +3 +2  +7 Донецька +1  -4 +1  +6
Чернівецька -2  +3 +3  +8 Луганська 0  -5 0  +5
Тернопільська -2  +3 +2  +7 Крим 0  +5 +4  +9
Вінницька -2  +3 +3  +8 Київ -1  +1 +3  +5

Укргiдрометцентр

СПІВЧУТТЯ
Київська торгово-промислова палата з глибоким сумом  

повідомляє, що у боротьбі з тяжкою хворобою передчасно  
пішов із життя 

Олександр Сізіков.
Генерал, принциповий службовець і водночас чудовий 

сім’янин, турботливий батько та дідусь, він завжди був надій-
ною опорою для рідних, для всіх, хто очікував допомоги, хто 
працював і спілкувався з ним.

Його життєвий шлях може бути взірцем вірного служіння 
своєму народу, державі.

Поділяємо горе рідних, сумуємо разом з вами.
Нехай душа його знайде вічний спомин і спокій.

ОГОЛОШЕННЯ

ШПИТЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА
Києво-Святошинського району

Київської області
ХLІ сесія сільської ради 7-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 21.10.2020 р.                                                                                     
Про надання дозволу на розроблення детального плану 
території для виробничо-складських приміщень 
на території Шпитьківської сільської ради 

Розглянувши звернення Герасимчук Наталії Андріївни про надання дозволу на 
розроблення детального плану території для виробничо-складських приміщень на 
території Шпитьківської сільської ради, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудів-
ної діяльності», сесія Шпитьківської сільської ради

ВИРІШИЛА:
1.Надати Шпитьківській сільській раді дозвіл на розроблення детального плану 

території для розміщення виробничо-складських приміщень на земельних ділян-
ках з кадастровими номерами: 3222488200:07:004:5101, 3222488200:07:004:5102, 
3222488200:07:004:5103, загальною площею 1,569 га (остаточна площа буде ви-
значена в процесі проектування), що утворилися при поділі земельної ділянки з ка-
дастровим номером 3222488200:07:004:5100 на території Шпитьківської сільської 
ради.

2.Роботи з розроблення детального плану території для розміщення вироб-
ничо-складських приміщень розпочати після укладення договору із юридичною  
(фізичною) особою, яка у відповідності до законодавства може бути розробником 
такої документації.

4. Фінансування робіт здійснити за рахунок осіб, що мають намір здійснювати 
будівництво.

5. Виконавчому комітету організувати проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів.

6. Розроблений детальний план території розміщення виробничо-складських 
приміщень подати на затвердження до сільської ради.

Сільський голова                                                  Н. І. Грищенко

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки — детального плану території виробничо-складських  

приміщень в с. Шпитьки Шпитьківської сільської ради  Києво-Святошинського  
району Київської області

З метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громадськості на 
офіційному сайті Шпитьківської сільської ради за адресою http://shpytky.rada.org.
ua/ оприлюднено заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки —  
Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки — детального плану 
території виробничо-складських приміщень в с. Шпитьки Шпитьківської сільської 
ради Києво-Святошинського району Київської області

Строк громадського обговорення заяви — 15 днів з дати даної публікації.
Відповідальний за організацію розгляду — сільський голова с. Шпитьки —  

Грищенко Надія Іванівна
Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються в адмінбудів-

лі сільської ради за адресою: 08122, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,  
с. Шпитьки, вул. Покровська, буд. 5. Контактні телефони: 04598-76743,  
04598-76542, 04598-76544.

Адміністрація сільської ради

Приватний нотаріус Роменського районного нотаріального окру-
гу Сумської області Кравченко А.В. повідомляє, що після смерті Бло-
хи Марфи Андріївни, громадянки України, 10 лютого 1910 року наро-
дження, яка померла 19 квітня 2006 року, останнім місцем реєстра-
ції якої було: село Локня, вулиця Роменська, будинок 12, Роменсько-
го району Сумської області, була заведена спадкова справа. Просимо 
усіх спадкоємців у строк до 10 грудня 2020 року звернутися до нота-
ріуса 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.

Представництво «УАБ «ЛiТак-Так» в Україні (ідентифікаційний код 

26618524, місцезнаходження: 03190, м. Київ, вул. Януша Корчака, 12) 

повідомляє про припинення своєї діяльності, як юридичної особи, шля-

хом  ліквідації. Заяви кредиторів/дебіторів приймаються протягом 

двох місяців з дня опублікування цього оголошення. Голова комісії:  

тел. (044) 591-1570.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВИЙ 

БРОКЕР «ІНДІГО» (код ЄДРПОУ 41232781) повідомляє про втрату Сві-

доцтва про внесення до державного реєстру страхових та перестрахо-

вих брокерів № 181 від 12.12.2017р.

Свідоцтво про право плавання під державним прапором України 

(судновий патент) на судно «Silver Shark», з реєстраційним бортовим 

номером «ua 1811 KV», судновласник Гучков Володимир Якович,  

вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ № 4 від 11.11.2020 
про внесення змін до конкурсної документації на придбання  

квартир на вторинному ринку в місті Києві та продовження строку  
подання конкурсної документації

У зв’язку з внесенням змін до конкурсної документації на придбання 
квартир на вторинному ринку в місті Києві, оприлюдненої на веб-сайті 
МВС - mvs.gov.ua від 30.10.2020 та розміщена в оголошенні № 3 в газе-
ті  «Урядовий кур’єр»  від 30.10.2020 № 211 (6825), Державна установа 
«Центр обслуговування Міністерства внутрішніх справ України» повідо-
мляє про продовження строку подання конкурсної документації до 25 
листопада 2020 року включно. 

Конкурс переноситься на 26 листопада 2020 року об 11.00 год. 

Приватний нотаріус Смілянсько-
го МНО Черкаської області Таран Га-
лина Володимирівна сповіщає про від-
криття спадкової справи після помер-
лого 05.05.2020 року Ніязова Андрія 
Олександровича. Спадкоємців прохан-
ня звертатися за адресою: 20700, Чер-
каська обл., м. Сміла, вул. Соборна, 96, 
тел. 0932805955. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Каракай Ольга Вікторівна, 6 серпня 1970 року народження, на підставі ст.ст. 111, 134, 

135, 314, абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК України викликається Артемівським міськрайонним судом Доне-
цької області для участі як обвинувачена в підготовчому судовому засіданні кримінального провадження  
№ 42017050000000787 від 27 вересня 2017 року за обвинуваченням Каракай Ольги Вікторівни у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться в залі судових засідань 
приміщення суду за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 23 листопада 2020 року о 15 год.  
30 хв. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття об-
винуваченої за викликом до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Погрібна Н.М.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про тимчасове виконання обов’язків голови 

Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації

Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації на САВКУ Марію Володимирівну.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
9 листопада 2020 року
№492/2020

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про тимчасове виконання обов’язків голови 
Одеської обласної державної адміністрації

Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Одеської обласної державної 
адміністрації на ОВЕЧКІНА В’ячеслава Ігоровича.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
9 листопада 2020 року
№493/2020

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про тимчасове виконання обов’язків голови 
Сумської обласної державної адміністрації

Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Сумської обласної державної 
адміністрації на ПАХОЛЬЧУКА Сергія Івановича.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
9 листопада 2020 року
№494/2020

СПРАВА «ЗАБОЛОТНИЙ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF ZABOLOTNYY AND OTHERS v. UKRAINE)

(заява № 19574/09 та 2 інші заяви)

Стислий виклад рішення від 03 вересня 2020 року
У цій справі заявники зазнали жорстокого поводження працівників мілі-

ції. Незважаючи на скарги заявників на таке поводження, прокуратурами бу-
ло відмовлено у порушенні кримінальних проваджень у зв’язку з відсутніс-
тю ознак жорстокого поводження або у зв’язку з тим, що тілесні ушкодження 
були отримані у результаті правомірного застосування до заявника сили для 
протидії його агресивній поведінці.

У заяві 19574/09 Ленінський районний суд м. Вінниці визнав заявника вин-
ним за непокору законній вимозі працівників міліції та наклав на нього адмі-
ністративне стягнення у вигляді триденного адміністративного арешту. Від-
повідно до чинного на той момент законодавства ця постанова була остаточ-
ною та оскарженню не підлягала. 

Проти заявників за заявами № 48353/09 та 8297/10 були порушені кримі-
нальні справи за фактами збройного нападу на працівників міліції, замаху на 
вбивство працівника міліції та фактом непокори законним вимогам працівни-
ків міліції, а також нанесенні легких тілесних ушкоджень одному з працівни-
ків міліції. Пізніше кримінальні справи проти заявників були закриті.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заяв-
ники скаржилися за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (далі — Конвенція) на жорстоке поводження з ними 
працівників міліції та непроведення належного розслідування їхніх скарг. У  
заяві № 19574/09 заявник скаржився за статтею 2 Протоколу 7 до Конвенції 
на неможливість оскаржити адміністративний арешт у зв’язку із визнанням 
його винним через непокору законним вимогам працівників міліції. У заяві 
48353/09 заявник скаржився, що умови тримання його під вартою у Херсон-
ському СІЗО були нелюдськими та такими, що принижують гідність і у ньо-
го не було ефективних засобів юридичного захисту у зв’язку з його скаргою.

Розглянувши скарги заявників на жорстоке поводження з ними праців-
ників міліції та непроведення належного розслідування у зв’язку з цим,  
Європейський суд дійшов висновку, що ці скарги призвели до виникнення 
зобов’язання національних органів влади провести ефективне офіційне роз-
слідування для встановлення походження тілесних ушкоджень заявників та 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
встановлення і покарання винних осіб, однак проведені на національному рів-
ні розслідування не свідчили про серйозні спроби встановити відповідні фак-
ти. Посилаючись на свою попередню практику, Європейський суд вказав, що 
заявники зазнали жорстокого поводження, яке має бути кваліфіковане як не-
людське та таке, що принижує гідність і констатував порушення як процесу-
ального, так і матеріального аспектів статті 3 Конвенції.

Скаргу за статтею 2 Протоколу 7 до Конвенції у заяві № 19574/09 Європей-
ський суд відхилив як неприйнятну на підставі пунктів 1 та 4 статті 35 Конвен-
ції у зв’язку з тим, що заява була подана поза межами встановленого шести-
місячного строку.

Розглянувши всі надані матеріали, а також висновки, зроблені у керівній 
справі «Мельник проти України» із аналогічних питань, Європейський суд дій-
шов висновку, що скарги заявника за заявою 48353/09 на неналежні умо-
ви тримання під вартою, а також відсутність ефективного засобу юридично-
го захисту щодо цієї скарги є прийнятними та свідчать про порушення статей 
3 та 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
 «1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує неприйнятною скаргу за статтею 2 Протоколу № 7 до Кон-

венції, висунуту у заяві № 19574/09, а решту скарг у заявах — прийнятними;
3. Постановляє, що було порушено як процесуальний, так і матеріальний 

аспекти статті 3 Конвенції стосовно усіх скарг на жорстоке поводження пра-
цівників міліції, висунутих усіма заявниками;

4. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку зі скаргою 
на умови тримання під вартою, висунутою у заяві № 48353/09;

5. Постановляє, що було порушено статтю 13 Конвенції у поєднанні зі стат-
тею 3 Конвенції у зв’язку зі скаргою на умови тримання під вартою, висуну-
тою у заяві № 48353/09;

6. 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 роз-
рахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple 
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального 
банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсотко-
ві пункти;

7. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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