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Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про присудження Премії 
Кабінету Міністрів України за 
розроблення і впровадження 
інноваційних технологій» 

Адвокат Роман Мартиновський 
звертає увагу на порушення 
прав людини в Криму і 
наполягає, що говорити про  
це треба за будь-якої нагоди 

КРИМСЬКІ РЕАЛІЇ

Прем’єр-міністр про аргументацію посилення 
карантинних обмежень, запроваджених урядом  
у період з 8 по 24 січня 2021 

Перепис населення 
перенесено на 2023-й

ДЕМОГРАФІЯ. «Ухвалення цього розпорядження забезпе-
чить необхідну правову основу для проведення Всеукраїнсько-
го перепису населення, підсумки якого будуть джерелом інфор-
мації для формування державної політики з питань економічно-
го та соціального розвитку країни, бюджетної політики, а також 
для коротко- й довгострокових демографічних прогнозів», — ко-
ментує рішення уряду Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. 

Підсумки мають надати об’єктивну інформацію про кількісний 
і якісний склад населення країни загалом і на всіх рівнях її ад-
міністративно-територіального устрою, повідомляє Укрінформ.

Перепис має важливе економічне й суспільно-політичне зна-
чення і потребує ретельної підготовки. Відповідно до попере-
днього розпорядження Кабміну від 9 квітня 2008 року №581-р, 
він мав відбутися 2020-го.

«Але на сьогодні реалізація підготовчих заходів з огляду на 
карантинні обмеження й реальні фінансові можливості у відпо-
відному бюджетному періоді стає неможливою. Тому вирішено 
перенести його проведення на 2023 рік», — пояснив міністр.

ЦИТАТА ДНЯ

ДЕНИС ШМИГАЛЬ:

ЦИФРА ДНЯ

101,3%
становив, за даними Держстату, індекс 

споживчих цін (індекс інфляції)  

у листопаді 2020 року щодо жовтня 

«Попередні розрахунки 
на першу декаду січня 
прогнозують близько 

20–25 тисяч захворілих 
на день. Ми не будемо 

чекати 32».

Хронічні недуги шкодять 
здоров’ю не менше  
ніж COVID-19

ПОШУК КОМПРОМІСУ. Як поєднати надання 
високоспеціалізованої допомоги в інститутах Академії 
медичних наук і лікування хворих з коронавірусною 
інфекцією?
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Чи винна людина у власній смерті?
МЕДИЧНИЙ СКАНДАЛ. У Миколаєві чиновники відмовили родичам померлої внаслідок COVID-19 
сімейній лікарці у виплаті грошової компенсації 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

Останнім часом Миколаїв-
щина фігурує у ЗМІ як об-

ласть, де боротьбі з пандемією 
коронавірусної хвороби місце-
ва влада приділяє неналежну 

увагу. У Южноукраїнську хво-
рими зайняті 100% ліжок у міс-
цевій лікарні. Тут планують в 
разі збільшення кількості не-
дужих посунути тих, хто мав 
би лікуватись у гінекологіч-
ному і дитячому відділеннях. 
80—100% ліжок зайняті хвори-

ми в Баштанській центральній 
районній лікарні. У миколаїв-
ських міських лікарнях №№1, 
3 та 5 перебувають пацієнти з 
інфекцією. 

Показник захворюваності 
на СOVID-19 на Миколаївщи-
ні перевищує норму в 13 разів 

і становить 522 людини на 100 
тисяч населення. А ще в медич-
них закладах області бракує 
персоналу. Хтось на лікарняно-
му та самоізоляції, а хтось… пі-
шов із життя. 

Трагедія сталася в родині лі-
карів Колянчикових. Внаслі-

док СOVID-19 за два тижні по-
мерла сімейна лікарка 65-річна 
Галина Колянчикова. Інфіку-
вання коронавірусом і причину 
смерті від нього офіційно під-
тверджено. Підтверджено 
і її контакт із зараженими 
COVID-19 на роботі. 
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Учаснику ТОВ «КЛІО-СТИЛЬ» Толмачову Михайлу Валерійовичу  
(83014, м. Донецьк, вул. Нижньоудинська, буд. 3, кв. 88) від  ТОВ «КЛІО-СТИЛЬ». 

Наступним повідомляю, що я — директор ТОВ «КЛІО-СТИЛЬ», керуючись ст. 6.9.3. Статуту ТОВ «КЛІО-СТИЛЬ», скликаю 
чергові Загальні збори Учасників ТОВ «КЛІО-СТИЛЬ», а тому зазначаю:

- чергові Загальні збори учасників ТОВ «КЛІО-СТИЛЬ» відбудуться 21 січня 2021 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: 
07403, Київська обл., м. Бровари, вулиця Кутузова, буд. 61.

- порядок денний чергових Загальних зборів учасників Товариства:
1. Обрання Голови Зборів.
2. Про доповнення до предмету діяльності Товариства наступних видів діяльності:
- 16.21; 31.01, 43.32. 
3. Про приведення положень Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про товариства з обмеженою 

та додатковою відповідальністю», затвердження та реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
Присутність всіх учасників Товариства обов’язкова. До того, нагадую, що згідно положень  Статуту  Товариства в випад-

ку неможливості особистої присутності учасника на Загальних зборах він має право призначити на підставі довіреності сво-
го повноважного представника. 

Кожному з Учасників Товариства може бути надана можливість ознайомитися з запропонованою редакцією Статуту ТОВ 
«КЛІО-СТИЛЬ», про що слід повідомити директора Товариства не пізніше 04 січня 2021 р. 

Додатково повідомляю що ст. 6.5.2. Статуту Товариства закріплене право кожного з учасників Товариства вимагати роз-
гляду  питання на Зборах Товариства за умови, що воно було їм поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Зборів. 

У провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі:  Ногачевського В. В. (головуючий), 
Галабали М. В., Крикливого В. В. перебуває кримінальне провадження № 12015000000000200 про обвинува-
чення Крючкова Дмитра Васильовича за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 ККУ та Корніленкова Ігоря Петро-
вича за ч. 2 ст. 364 ККУ.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.09.2020 року постановлено  здійснювати спеціальне судове 
провадження стосовно Корніленкова І. П., який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ;

У зв’язку з чим викликається Корніленков Ігор Петрович, 19 жовтня 1965 року народження, громадянин 
України, уродженець м. Запоріжжя, Запорізької обл., зареєстрований за адресою: вул. Московська, 41/8,  
кв. 62, м. Київ, останнє відоме місце проживання: вул. Європейська, 5, с. Сонячне Запорізького р-ну Запо-
різької обл., який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 
ККУ, у судове засідання, що відбудеться 11 січня 2021 року о 14:00 год. у приміщенні Вищого антикорупцій-
ного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Ногачевський В. В., судді: Крикливий В. В., 
Галабала М. В. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

У зв’язку із втратою кваліфікаційний сертифікат відповідального  
виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів 

архітектури серія АР № 007815, який належить Барінову Дмитру Юрійовичу, 
вважати недійсним.

Розшукуються спадкоємці Пєнцової Ази Григорівни, 11.08.1938 року на-
родження, померлої 24.06.2020 року, які мають право на обов’язкову част-
ку у спадщині. Можливим спадкоємцям звертатись у строк до 24.12.2020 р. 
за адресою: м. Харків, вул. Миру, 22, тел.+380577626200, +380953178081.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту 
045203 від 23.06.1987 року 

на прізвище Зеленська Оксана Миколаївна, 
вважати недійсним.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється процесуальне керівництво досудовим 
розслідуванням у кримінальному провадженні № 42016000000003329 від 11.11.2016 за підозрою Погребняка Сергія Ми-
колайовича, 01.05.1968 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни (державна зрада).

В межах вказаного кримінального провадження стосовно вказаної особи зібрано достатньо доказів для складання об-
винувального акта, у зв’язку із викладеним керуючись ст.ст. 110, 290 КПК України пропонуємо підозрюваному Погребняку 
Сергію Миколайовичу, 01.05.1968 року народження, прибути разом зі своїм захисником до прокурора відділу прокуратури 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Пономаренка А. Є. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 
21.12.2020 по 23.12.2020 (з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється процесуальне керівництво досудовим 
розслідуванням у кримінальному провадженні № 42016000000002458 від 20.09.2016 за підозрою Тихопоя Олексія Олек-
сандровича, 24.01.1976 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни (державна зрада).

В межах зазначеного кримінального провадження стосовно вказаної особи зібрано достатньо доказів для складання об-
винувального акту, у зв’язку із викладеним керуючись ст. ст. 110, 290 КПК України пропонуємо підозрюваному Тихопою 
Олексію Олександровичу, 24.01.1976 року народження, прибути разом зі своїм захисником до прокурора відділу прокура-
тури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Лисіюка Є. М. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 
21.12.2020 по 23.12.2020 (з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії.

Халізєву Ніну Іванівну, 24.06.1956 року народження, 

Халізєву Людмилу Іванівну, 18.11.1954 року народження, 

Халізєва Сергія Івановича, 22.03.1958 року народження, 

запрошуємо до Третьої дніпровської державної нотаріальної 

контори (м. Дніпро, вул. Робоча, 22а) щодо спадщини  

Халізевої Надії Миколаївни, померлої 03 березня 2020 року.

Акціонерне товариство «АСВІО БАНК» інформує Товариство з 

обмеженою відповідальністю «ЛЮНЕТ» код ЄДРПОУ 31956217 

та особисто директора ТОВ «ЛЮНЕТ» Марченко Олексія Юрійо-

вича про те, що 24.12.2020 року об 11 годині 20 хвилин у примі-

щенні Господарського суду міста Києва відбудеться судове за-

сідання по справі №910/11037/20, за позовом АТ «АСВІО БАНК» 

до ТОВ «ЛЮНЕТ» про стягнення заборгованості.

Оголошення 
для Дудченка Євгена Гсннадійовича

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє Вас, що 28.01.21 13:30 
відбудеться розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Дудченка Євгена 
Геннадійовича у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 
ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 289 КК України..

У зв’язку з чим Вам на зазначений вище час необхідно з’явитися до Херсонсько-
го міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 
каб. 208.

У разі Вашої неявки розгляд вищевказаної справи буде здійснено за Вашої відсут-
ності.

Суддя Корольчук Н. В.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 грудня 2020 р. № 1523-р 
Київ

Про присудження Премії Кабінету Міністрів 
України за розроблення і впровадження 

інноваційних технологій 
Присудити у 2020 році Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впроваджен-

ня інноваційних технологій:
за роботу «Створення вітчизняного інноваційного комплексу з серійного виробництва та 

випробувань 30-мм автоматичних гармат»:
КУЗЮ Ігорю Володимировичу — завідувачеві кафедри механіки і автоматизації машино-

будування Національного університету «Львівська політехніка», докторові технічних наук, про-
фесорові

КУЧИНСЬКОМУ Андрію Володимировичу — начальникові науково-дослідного відділу 
проблем відновлення ресурсу та ремонту  озброєння та військової техніки на підприємствах 
промисловості Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки 
Збройних Сил України, кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові

ЛАПИЦЬКОМУ Сергію Володимировичу — головному науковому співробітникові групи го-
ловних наукових співробітників з керівництва наукових досліджень Центрального науково-до-
слідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, докторові техніч-
них наук, професорові

МОЙСИНУ Василю Степановичу — заступникові директора з виробництва державного під-
приємства «Львівський державний завод «ЛОРТА» 

ОЛІЯРНИКУ Богдану Олексійовичу — головному конструкторові державного підприєм-
ства «Львівський державний завод «ЛОРТА», докторові технічних наук, старшому науково-
му співробітникові

ПАВЛОВСЬКОМУ Ігорю Валентиновичу  — старшому науковому співробітникові науково-
дослідного відділу розвитку засобів захисту та живучості озброєння та військової техніки Цен-
трального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил Укра-
їни, кандидатові технічних наук

СМУЛЦІ Ігорю Степановичу — начальникові конструкторсько-технологічного відділу дер-
жавного підприємства «Львівський державний завод «ЛОРТА»

ЧАУСУ Володимиру Михайловичу — директорові державного підприємства «Львівський 
державний завод «ЛОРТА»

ЧЕПКОВУ Ігорю Борисовичу — начальникові Центрального науково-дослідного інституту 
озброєння та військової техніки Збройних Сил України, докторові технічних наук, професорові

за роботу «Розроблення та впровадження у виробництво новітніх оптичних матеріалів 
та технологій прецизійного формоутворення та нанесення високофункціональних покриттів 
оптичних поверхонь для виготовлення високоточних приладів прицілювання, наведення та 
дистанційного зондування»:

ГАЄВСЬКІЙ Людмилі Родіонівні — заступникові начальника науково-виробничого техно-
логічного комплексу казенного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал» 

ГОРШТЕЙНУ Борису Аврамовичу — начальникові лабораторії науково-виробничого тех-
нологічного комплексу  казенного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал»

КОЛЕСНІЧЕНКУ Валерію Григоровичу — молодшому науковому співробітникові відділу 
фізико-хімії і технології наноструктурної кераміки та нанокомпозитів Інституту проблем мате-
ріалознавства імені І. М. Францевича Національної академії наук 

ЛИТВИНУ Петру Мар’яновичу — старшому науковому співробітникові лабораторії елек-
тронно-зондових методів діагностики матеріалів та систем Інституту фізики напівпровідни-
ків імені В. Є. Лашкарьова Національної академії наук, кандидатові фізико-математичних наук

НЕЧАЮ Валерію Івановичу — провідному конструкторові науково-виробничого техноло-
гічного комплексу казенного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал»

ОВЧАРУ Миколі Івановичу — начальникові науково-виробничого технологічного комплек-
су казенного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал»

ПАНЧЕНКО Тетяні Володимирівні — заступникові начальника відділу науково-виробничо-
го технологічного комплексу  казенного підприємства спеціального приладобудування «Ар-
сенал»

ПОЗДНЯКОВУ Дмитру Вікторовичу  — начальникові відділу науково-виробничого тех-
нологічного комплексу казенного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал», 
кандидатові технічних наук

РИБАКУ Владиславу Володимировичу — заступникові директора — головного конструк-
тора з наукової та науково-технічної роботи казенного підприємства спеціального приладо-
будування «Арсенал»

РОДІЧЕВУ Юрію Михайловичу — завідувачеві відділу міцності конструкцій з крихких мате-
ріалів Інституту проблем міцності iменi Г. С. Писаренка Національної академії наук, кандидато-
ві технічних наук, старшому науковому співробітникові

за роботу «Нові технології підготовки води для використання її сільським населенням та 
підприємствами агропромислового комплексу»:

КОВАЛЬЧУКУ  Віктору Анатолійовичу — професорові кафедри водопостачання, водовід-
ведення та бурової справи Національного університету водного господарства та природоко-
ристування, докторові технічних наук

МАЦЕЛЮКУ Євгену Михайловичу — завідувачеві лабораторії водопостачання і водовідве-
дення Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук, кандидатові 
технічних наук, старшому науковому співробітникові

ПРОКОПОВУ В’ячеславу Олександровичу — завідувачеві лабораторії гігієни природних, 
питних вод державної установи «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва Націо-
нальної академії медичних наук України», докторові медичних наук, професорові

ХОМУТЕЦЬКІЙ Тетяні Петрівні — професорові кафедри водопостачання та водовідведен-
ня Київського національного університету будівництва і архітектури, докторові технічних наук, 
старшому науковому співробітникові

ХОРУЖОМУ Петру Даниловичу — головному науковому співробітникові лабораторії во-
допостачання і водовідведення Інституту водних проблем і меліорації Національної академії 
аграрних наук, докторові технічних наук, професорові

ЧАРНОМУ Дмитру Володимировичу — головному науковому співробітникові лабораторії 
водопостачання і водовідведення Інституту водних проблем і меліорації Національної академії 
аграрних наук, докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові

за роботу «Розроблення і впровадження програмно-технічних засобів для діагностики хво-
роб серця і судин та контролю процесу реабілітації у клінічних та польових умовах»:

БУДНИКУ Миколі Миколайовичу — головному науковому співробітникові відділу сен-
сорних пристроїв, систем та технологій безконтактної діагностики Інституту кібернетики іме-
ні В. М. Глушкова Національної академії наук, докторові технічних наук, старшому науково-
му співробітникові

ГИБАЛУ Ростиславу Віталійовичу — провідному хірургові Національного військово-медич-
ного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», кандидатові медичних на-
ук, полковникові медичної служби

ДЕГТЯРУКУ Віктору Івановичу — науковому співробітникові відділу перетворювачів фор-
ми інформації Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук

ЛЕВШОВІЙ Зої Валеріївні — начальникові відділення реанімації та інтенсивної терапії для 
терапевтичних хворих клініки кардіології Національного військово-медичного клінічного цен-
тру «Головний військовий клінічний госпіталь», полковникові медичної служби

ЛУТАЮ Михайлу Іларіоновичу — заступникові директора з наукової роботи — завідувачеві 
відділу атеросклерозу та хронічної ішемічної хвороби серця державної установи «Національ-
ний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» Національної ака-
демії медичних наук, докторові медичних наук, професорові

МЯСНИКОВУ Георгію Вікторовичу — заступникові начальника Національного військово-
медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» — головному тера-
певтові Міністерства оборони, докторові медичних наук, полковникові медичної служби

ПРІМІНУ Михайлу Андрійовичу — завідувачеві відділу сенсорних пристроїв, систем та тех-
нологій безконтактної діагностики Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Національної 
академії наук, докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові

СТЕБЛЮКУ Всеволоду Володимировичу — генеральному директорові директорату реа-
білітації, медичного забезпечення та соціальної реадаптації Міністерства у справах ветеранів, 
докторові медичних наук, професорові, полковникові медичної служби

СОФІЄНКУ Сергію Валерійовичу — начальникові відділення функціональної діагностики 
клініки кардіології Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військо-
вий клінічний госпіталь», полковникові медичної служби

ЧАЙКОВСЬКОМУ Іллі Анатолійовичу — провідному науковому співробітникові відділу сен-
сорних пристроїв, систем та технологій безконтактної діагностики Інституту кібернетики іме-
ні В. М. Глушкова Національної академії наук, кандидатові медичних наук, старшому науково-
му співробітникові

за роботу «Сучасні методи діагностики та лікування радіаційно індукованого раку щитопо-
дібної залози (наслідки аварії на Чорнобильській АЕС)»:

БОГДАНОВІЙ Тетяні Іванівні — завідувачеві лабораторії морфології ендокринної системи 
державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка Націо-
нальної академії медичних наук України», докторові біологічних наук, професорові

БОЛГОВУ Михайлу Юрійовичу — провідному науковому співробітникові відділу хірур-
гії ендокринних залоз державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин іме-
ні В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України», докторові медичних наук, 
старшому науковому співробітникові 

ГУЛЕВАТОМУ Сергію Васильовичу — завідувачеві відділу радіонуклідної діагностики та те-
рапії радіо-фармацевтичними препаратами державної установи «Інститут ендокринології та 
обміну речовин імені В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України»

ЗЕЛІНСЬКІЙ Ганні Володимирівні — старшому науковому співробітникові лабораторії уль-
тразвукової та функціональної діагностики державної установи «Інститут ендокринології та 
обміну речовин імені В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України», кан-
дидатові медичних наук

ЗУРНАДЖИ Людмилі Юліївні — старшому науковому співробітникові лабораторії мор-
фології ендокринної системи державної установи «Інститут ендокринології та обміну речо-
вин імені В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України», кандидатові ме-
дичних наук

КВАЧЕНЮКУ Андрію Миколайовичу — заступникові директора з наукової роботи клініки 
державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка Націо-
нальної академії медичних наук України», докторові медичних наук, професорові

КОВАЛЕНКУ Андрію Євгеновичу — завідувачеві відділу хірургії ендокринних залоз дер-
жавної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка Націо-
нальної академії медичних наук України», докторові медичних наук, професорові

ЛЮТКЕВИЧУ Олександру Валерійовичу — старшому науковому співробітникові відді-
лу хірургії ендокринних залоз державної установи «Інститут ендокринології та обміну ре-

човин імені В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України», кандидато-
ві медичних наук

ОМЕЛЬЧУКУ Олексію Вікторовичу — старшому науковому співробітникові відділу хірур-
гії ендокринних залоз державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин іме-
ні В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України», кандидатові медичних на-
ук

ТРОНЬКУ Миколі Дмитровичу — завідувачеві відділу фундаментальних і прикладних про-
блем ендокринології, директорові державної установи «Інститут ендокринології та обміну ре-
човин імені В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України», академікові На-
ціональної академії медичних наук, членові-кореспондентові Національної академії наук, док-
торові медичних наук, професорові

2. Установити, що у 2020 році розмір Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і 
впровадження інноваційних технологій становить 200 тис. гривень кожна.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Повідомлення про оприлюднення  
проєкту документа державного планування «Державна економічна 

програма поводження з відпрацьованим ядерним паливом 
вітчизняних атомних електростанцій на період до 2025 року»  

та Звіту про стратегічну екологічну оцінку Державної економічної 
програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом 
вітчизняних атомних електростанцій на період до 2025 року

1. Повна назва документа державного планування та стислий виклад його змісту
Державна економічна програма поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизня-

них атомних електростанцій на період до 2025 року (далі — Програма).
Програма містить аналіз діючих у світі схем поводження з відпрацьованим ядерним пали-

вом, наведення схеми, відповідно до якої на цей час проводиться поводження з відпрацьова-
ним ядерним паливом українських атомних електростанцій, що експлуатуються, встановлен-
ня рамкових умов та завдань для оператора щодо безпечного та економічно ефективного по-
водження з відпрацьованим ядерним паливом на період до 2025 року.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування 
— Кабінет Міністрів України.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури
Громадське обговорення проєкту Програми та Звіту про стратегічну екологічну оцінку Про-

грами проводиться в період з 30.11.2020. по 29.12.2020 включно.
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські 

слухання тощо)
Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій 

формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту про стратегіч-
ну екологічну оцінку та проєкту документа державного планування.

Письмові пропозиції подаються: фізичними особами — із зазначенням ПІБ, місця прожи-
вання, із особистим підписом; юридичними особами — із зазначенням найменування та міс-
ця знаходження.

Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються. 
в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)  

З урахуванням карантинних заходів проведення громадських слухань не передбачено.
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з 

проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та еко-
логічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується доку-
мента державного планування

Ознайомитись з матеріалами Програми та Звіту про стратегічну екологічну оцінку Програ-
ми можна на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики України http://mpe.kmu.gov.ua/ у 
розділі «Діяльність»/ Нормативно-правова робота/ Обговорення проектів нормативно-право-
вих актів (які не є регуляторним актом)/ проекти нормативно-правових актів Міненерго (які не 
є регуляторним актом). 

Або в Департаменті ядерної енергетики та атомної промисловості Міністерства енергетики 
України за адресою: вул. Б. Хмельницького, 4, каб. 559, понеділок-п’ятниця з 10.00 до 16.00 за 
попереднім записом за т. (044) 206-36-03.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси 
та строки подання зауважень і пропозицій

Міністерство енергетики України. 
Поштова адреса: вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01001. 
Електронна адреса: Kulesha@mev.gov.ua.
Зауваження та пропозиції приймаються з 30 листопада по 29 грудня 2020 року включно.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям 

населення, що стосується документа державного планування
Департамент ядерної енергетики та атомної промисловості Міністерства енергетики Украї-

ни за адресою: вул. Б. Хмельницького, 4, каб. 559.
4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа дер-

жавного планування.
Необхідність проведення транскордонних консультацій відсутня.
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Тернопільська 0  +5 0  +5 Крим +1  +6 +7  +12
Вінницька +2  -3 -2  +3 Київ -3  -5 -1  +1

Укргiдрометцентр

___________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі  

з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується  
програмними засобами ведення Реєстру,  

не зазначається суб’єктом господарювання)
20209286651

(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, збору та врахування зауважень і пропозицій громадськості  
щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-промислова роз-

робка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка ро-
довищ) Таталівської площі, згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами 
№5045 від 15.11.2019 року.

В межах планованої діяльності передбачається розвідка покладів вуглеводнів, у то-
му числі дослідно-промислова розробка родовища з метою геолого-економічної оцін-
ки та затвердження запасів вуглеводнів ДКЗ України з подальшим видобуванням (про-
мислова розробка родовищ). Метод розробки родовища — на виснаження, режим — 
газовий. Кінцева продукція — підготовлена до споживання нафта, природний газ, кон-
денсат. Роботи на ділянці надр здійснюватиме — філія ГПУ «Львівгазвидобування»  
АТ «Укргазвидобування». 

Об’єкт існуючий, наявні документи дозвільного характеру. В разі відкриття покладів 
вуглеводнів, розробка родовища буде здійснюватись у відповідності до Правил розроб-
ки родовищ. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом 
наявної потужності.

В адміністративному відношенні Таталівська площа розташована в Вижницькому ра-
йоні Чернівецької області України, південніше від районного центру м. Вижниці. Площа 
ділянки надр 24,10 км2.

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; тел.: (044) 461-25-49; 

факс: (044) 461-29-72.
Роботи по провадженню планованої діяльності буде здійснювати Філія Газопро-

мислове управління «Львівгазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобу-
вання», код за ЄДРПОУ 39585756, розташоване за адресою: 79026, вул. Рубчака, 27,  
м. Львів, Львівська область, тел. (032) 234-31-27

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміні-

страції. Поштова адреса: 58003, м. Чернівці, вул. Маяковського, 35, тел.: (0372) 52-22-23, 
E-mail: ecology@bukoda.gov.ua, сайт: http://www.eco-bukovina.com.ua 

Контактна особа: Юзик Ірина Олександрівна
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності та орган, 

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде висновок з оцінки впливу на 

довкілля про допустимість провадження планованої діяльності, що надається Управлін-
ням екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (на 
виконання умов спеціального дозволу на користування надрами №5045 від 15.11.2019 
року).

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слу-
хань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але 
не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення  (за-
значають у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подава-
ти будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльнос-
ті, без необхідності їхнього обґрунтування. Зауваження та пропозиції можна подавати в 
письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після вста-
новленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу проведення гро-
мадських слухань не визначено.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Мі-
ністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіратор-
ної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його ска-
сування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не прово-
дяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

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 

Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміні-
страції. Поштова адреса: 58003, м. Чернівці, вул. Маяковського, 35, тел.: (0372) 52-22-23, 
E-mail: ecology@bukoda.gov.ua, сайт: http://www.eco-bukovina.com.ua 

Контактна особа: Юзик Ірина Олександрівна
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до 

якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміні-

страції. Поштова адреса: 58003, м. Чернівці, вул. Маяковського, 35, тел.: (0372) 52-22-23, 
E-mail: ecology@bukoda.gov.ua, сайт: http://www.eco-bukovina.com.ua 

Контактна особа: Юзик Ірина Олександрівна
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громадського обгово-

рення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 232 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової ін-

формації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також 
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 14.12.2020 р.:
79026, вул. Рубчака, 27, м. Львів, тел.: (032) 234-31-27, Філія ГПУ «Львівгазвидобу-

вання» АТ «Укргазвидобування», контактна особа — Андреїшин Петро Михайлович.
58003, м. Чернівці, вул. Маяковського, 35, тел.: (0372) 52-22-23, Управління екології 

та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації, контактна особа 
— Юзик Ірина Олександрівна. 

59200, вул. Українська, буд.88, корп. А, м. Вижниця, Вижницький район, Чернівецька 
обл. Вижницька районна рада.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ 

СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Ярошевський Володимир Іванович, 29.06.1966 

року народження, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, 
вул. Паровозна, 121, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК Украї-
ни повідомляється про те, що 20.11.2018 року Херсонським місь-
ким судом Херсонської області по кримінальному провадженню 
№22015230000000058 за обвинуваченням Ярошевського Воло-
димира Івановича за ст. 258-3 ч. 1 КК України постановлена ухва-
ла про здійснення розгляду справи за відсутністю обвинувачено-
го (in absentia) у порядку спеціального судового провадження.

Також Ярошевському В. І. повідомляється про те, що йому 
необхідно з’явитися 28.01.2021 року о 08:30 год. у каб. 703 до  
Херсонського міського суду Херсонської області за адресою:  
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29 для участі у розгляді кримі-
нального провадження № 766/3519/18 за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни як обвинуваченому.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті  
Херсонського міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Зубов O. C.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ 

СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Бардачов Андрій Юрійович, 02.12.1981 року 

народження, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. 
Лавреньова, буд. 11, кв. 33, відповідно до абз.5 ч.3 ст.323 КПК 
України, повідомляється про те, що по кримінальному прова-
дженню №22016730000000025 за його обвинуваченням за ч. 2 
ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258 КК України, 22.01.2019 року Херсон-
ським міським судом Херсонської області постановлена ухвала 
про призначення судового розгляду у порядку спеціального су-
дового провадження ( in absentia) на підставі обвинувального ак-
ту по даному кримінальному провадженню.

Також повідомляємо, що Бардачову А. Ю. необхідно з’явитися 
для участі у розгляді цього кримінального провадження як обви-
нуваченому 11.02.2021 року о 09:30 год. у каб. 703 Херсонсько-
го міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. 
Маяковського 6/29.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті  
Херсонського міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Зубов О. В.

Повістка про виклик до суду 
Обвинуваченого Генка Максима Геннадійовича, 31.08.1983 

року народження, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, 
вул. Варненська, 2/2 кв. 115, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК 
України для участі в судовому засіданні з розгляду кримінального 
провадження в порядку спеціального судового провадження сто-
совно Генка М. Г., обвинуваченого у скоєнні злочину передбаче-
ного ч. 1, ч. 2 ст. 258-5 КК України, яке відбудеться 29.01.2021 о 
12 год. 00 хв., за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Примор-
ський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. По-
важні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 
138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передба-
чені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

Повістка про виклик, відповідно  
до вимог 297-5, 323 КПК України

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Дерменжи Валерія 
Костянтиновича, 18.06.1976 р.н., зареєстрованого за адресою: Одесь-
ка область, Ізмаїльський район, с. Камянка, вул. Калинина,127, відпо-
відно до вимог 297-5, 323 КПК України для участі в судовому засідан-
ні з розгляду кримінального провадження в порядку спеціального су-
дового провадження стосовно Дерменжи В. К., обвинуваченого у ско-
єнні злочину, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України, яке відбудеться 
28.01.2021 о 10 год. 00 хв., за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. По-
важні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені стат-
тями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

Повістка про виклик, відповідно  
до вимог 297-5, 323 КПК України 

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Плетньова Олексан-
дра Олеговича, 10.07.1985 р. н., зареєстрованого за адресою: Одеська 
обл., Біляївський район, м. Біляївка, вул. Гоголя, 21, відповідно до ви-
мог 297-5, 323 КПК України для участі в судовому засіданні з розгляду 
кримінального провадження в порядку спеціального судового прова-
дження стосовно Плетньова O. O., обвинуваченого у скоєнні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст.258-3 KK України, яке відбудеться 29.01.2021 о 
10 год. 30 хв., за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський 
районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причи-
ни неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 
323 КПК України. 

Суддя Коваленко В. М.

Повістка про виклик, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України
Обвинуваченому Крилову Віктору Олександровичу, 09.04,1987 р. н., про-

живаючому за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Івана Франка, 7, 
кв.146, необхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 29.01.2021 
об 11 год. 00 хв., за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський ра-
йонний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причини непри-
буття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України. 

Суддя Коваленко В. М.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номер лота: G3N019262
Короткий опис активів (майна)  
в лотах: 

Пам’ятні та ювілейні медалі, що склада-
ють певну колекційну цінність, в кількос-
ті 15 штук (1 лот)

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: 

17.12.2020

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лота https://www.fg.gov.ua/passport/48874

Повістка про виклик, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України
Обвинуваченому Немодрук Ігорю Володимировичу, 14.08.1965 р.н., заре-

єстрованому за адресою: Одеська область, м. Роздільна, пров. Шкільний, 22, 
кв. 5, необхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 29.01.2021 о 13 
год. 00 хв., за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний 
суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причини неприбуття осо-
би на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбут-
тя обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.  

Суддя Коваленко В. М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Дерусов Сергій Григорович, який народився 15.12.1971 
року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 48/1, 
кв. 87, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в судове 
засідання, яке відбудеться 28.01.2020 року об 11 годині 00 хвилин в залі су-
дових засідань №231 Приморського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинува-
чений.

Суддя Попревич В. М.

Після померлого 02.05.2020 року Кравченка Бориса Костянтино-

вича, 13.11.1946 року народження (місце народження смт Куп’янськ-

Вузловий м. Куп’янськ, Харківська область) відкрито спадкову справу. 

Усіх спадкоємців за законом та заповітом запрошують до приватного 

нотаріуса Куп’янського міського нотаріального округу Литвинової І. В. 

за адресою: Харківська область, місто Куп’янськ, площа Центральна, бу-

динок № 27-А у строк до 08.01.2021 року.

Повістка про виклик, відповідно  
до вимог 297-5, 323 КПК України

Обвинуваченому Фучіджи Ю. С., 14.07.1960 р.н., зареєстрованому за 
адресою: Одеська область, Арцизький район, с. Великий Кут, вул.Куту-
зова, 48-а, тимчасово проживав за адресою: Одеська область, м. Чорно-
морськ, пр-т Миру, 15-6, кв.15, необхідно з’явитися в судове засідання, 
яке відбудеться 04.02.2021 о 10 год. 00 хв., за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засі-
дань №229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбаче-
ні статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого перед-
бачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.


	11_p1
	11_p2
	11_p3
	11_p4
	11_p5
	11_p6
	11_P7
	11_P8
	11_p9
	11_P10
	11_P11
	11_P12

